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POROČILO DELU ŠOLE V I. POLLETJU 2019/2020 

(gradivo ni lektorirano) 

 

 

ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

Šolski koledar 

Delo je potekalo po predpisanem šolskem koledarju, letnem delovnem načrtu (LDN) in urnikih. 

 

Število učencev 

Šolo obiskuje 247 učencev, ki so razporejeni v 13 oddelkov. 

 

Kadri 

Na porodniški dopust je odšla učiteljica razrednega pouka in namesto nje smo zaposlili novo delavko.  

  

OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

Obvezni program 

Obvezni program poteka po zastavljenem učnem načrtu. Na redovalni konferenci ob zaključku prvega 

polletja smo analizirali učni uspeh in vzgojno problematiko. Učni uspeh je prikazan v spodnji tabeli. 

razred dečki deklice skupaj negativni pozitivni učni uspeh 

1.a 7 9 16 0 16 100,0% 

1.b 7 10 17 0 17 100,0% 

2.a 7 11 18 0 18 100,0% 

2.b 7 13 20 0 20 100,0% 

3.r 17 5 22 1 21 95,5% 

4.a 6 11 17 0 17 100,0% 

4.b 7 10 17 0 17 100,0% 

5.r 12 14 26 3 23 88,5% 

6.r 12 9 21 1 20 95,2% 

7.a 8 4 12 1 11 91,7% 

7.b 8 9 17 2 15 88,2% 

8.r 12 9 21 4 17 81,0% 

9.r 14 9 23 6 17 73,9% 

Skupaj I. triada 45 48 93 1 92 98,9% 

Skupaj II. triada 37 44 81 4 77 95,1% 

Skupaj III. triada 42 31 73 13 60 82,2% 

SKUPAJ 124 123 247 18 229 92,7% 

 

 

Učni uspeh ob koncu prvega polletja je glede na preteklo leto je približno enak kot lani (lani 92,6 %). 

Učenci so negativni pri matematiki(7), geografiji (3), slovenščini (2), angleščini (4), biologiji (2), 

zgodovini (1), kemiji (3), tehniki in tehnologiji (1), Največ negativnih učencev je v III. triadi. Učence 
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z negativnimi ocenami bomo vzpodbudili in jim pomagali, da bodo čim prej popravili negativne 

ocene.  

V večini razredov ni bilo večjih vzgojnih problemov. V prvem polletju nismo izrekli vzgojnega 

ukrepa. 

 

Dnevi dejavnosti 

Dneve dejavnosti izvajamo po letnem delovnem načrtu. Izpostavil bi tehnični dan "Novoletne 

delavnice" na katerem smo skupaj z učenci izdelovali izdelke, ki smo jih ponudili na novoletnem 

bazarju in novoletne okraske za okrasitev šole. 

 

Razširjen program 

Izvajamo ga po zastavljenem načrtu.  

Dopolnilni in dodatni pouk imamo organiziran tako, da smo zajeli čim več predmetov, kjer učenci 

potrebujejo pomoč in dodatne razlage za poglobitev vsebin. 

Podaljšano bivanje smo organizirali glede na urnik drugih dejavnosti tako, da imamo oblikovane 

največ pet skupin. 

Smo vključeni v poskusni projekt uvajanja razširjenega programa, kjer izvajamo aktivnost s področja 

gibanja in zdravja za dobro psihično in fizično počutje otrok. 

    

Delo z nadarjenimi učenci 

Nadarjeni so se  lahko vključili v različne interesne dejavnosti. Organizirali smo šolska tekmovanja 

v znanju in tudi priprave na tekmovanja, ki so potekala tudi v času izven pouka. V oktobru smo za 

nadarjene in zainteresirane učence odpeljali na vikend v CŠOD Burja v Seči. Osrednja tema je bila 

umetnost. Vikend smo organizirali skupaj z OŠ A. Bezenška Frankolovo.  

 

Tekmovanja v znanju 

Tekmovanje 

Število 

bronastih 

priznanj 

Število učencev, 

ki so uvrstili na 

drž./reg. 

tekmovanje 

Število 

srebrnih/zlatih 

Logika 25 3 / 

Astronomija 4 1 1- srebrno 

Biologija 3 2 1 – srebrno 

Kemija 2 2  

Razvedrila matematika 33 /  

Geografija 4 2  

Nemščina 1 /  

Slovenščina 13 2-reg / 

Angleščina 1 / / 



3 

 

 

 

Dobrodelni koncert in novoletni bazar 

Organizirali smo dobrodelni koncert. Z obiskom smo lahko zelo zadovoljni, prav tako z izkupičkom  

od prodanih kart, ki je bil namenjen šolskemu skladu. Na koncertu smo zbrali 2.556 €. Od tega zneska 

smo morali še poravnati stroške ozvočenja in SAZASa.  

Isti dan po koncertu smo organizirali še novoletni bazar, kjer smo ponujali izdelke, ki so jih učenci 

naredili v okviru novoletnih delavnic. Z izkupičkom smo lahko zelo zadovoljni, saj ga namenili za 

koncert glasbene skupine BQL, ki smo ga organizirali pred odhodom na novoletne počitnice. 

 

Sodelovanje s straši 

Večina razredov je imela že najmanj dva roditeljska sestanka. Imeli smo redne GU vsak drugi četrtek 

v mesecu. Obiski staršev se giblje v mejah pričakovanega. V septembru smo organizirali predavanje 

za starše na temo "VZGOJA RAZPETA MED RADOSTJO IN PASTMI ", ki ga je izvedel Miha 

Kramli. 

 

Nadstandardne storitve 

Izvajajo se dejavnosti, ki smo jih načrtovali v LDN.  

 

Sodelovanje s krajem 

 Pripravili smo likovne razstave, kot jih imamo planirane po LDNju. Sodelujemo z društvi na 

raznih prireditvah, pripravili smo komemoracijo in krasili novoletne jelke na Dobrni ter 

organizirali krajevno proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. 

  

 

 

Poročilo pripravil: 

Marko Šteger, prof. 

 

 


