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Poroё ilo o delu v 6olskem letu 2020/2021

Organizacija dela
Porodilo ob zakljudku Solskega leta 202012021 se nanaSa na realizacijo LDN z vidika
obsega, vsebin in organizacije vzgojno-izobraZevalnega dela. Letni delovni nadrt za Solsko leto
202012021je sprejel svet zavoda 30.9.2020 na svoji prvi korespondendni seji v Solskem letu.
Osnovni pogoj i delovanj a zavoda se tekom Solskega leta glede obsega, vsebin in
organizacije dela niso spreminjali in ne odstopajo od predvidenih z LDN.
Zavodje bit organiziran kot centralna Sola v Gabrovki, s podruZnidno Solo na Dolah pri
Litiji in enoto vrtca Cebelica.
V Solskem letu 202012021 je bilo ob zadetku Solskega leta na Soli 214 udencev
(neposredno pred zadetkom Solskega leta sta se vkljudila dva nova udenca zaradi priselitve). Ob
zakljudku leta je bilo 214 udencev. V Gabrovki je bilo 141 udencev, na Dolah paT3.lzvaiali
smo 2,6 oddelka podalj5anega bivanja v Gabrovki in 1,2 oddelka na Dolah. Izvajali smo
oddelek jutranjega varstva za udence l. razreda v Gabrovki. V vrtcu >debelica< je bilo v
Solskem lett2020l202l vpisanih skupaj 78 otrok, 59 v Gabrovki v treh kombiniranih skupinah
in eni homogeni skupini l. starostnega obdobja ter na Dolah smo v enem kombiniranem
oddelku 19 otrok. Med letom se je Stevilo otrok v vrtcu zaradi izpisov in novih vkljudevanj
spreminjalo (december 2020: 72 vkljudenih otrok). V juniju smo zakljudili spomladanski del
Solskega leta z 79 vkljudenimi otroki.

Materialni pogoji
Materialni pogoji so bili ustrezni. Financiranje s strani MIZS in ustanoviteljice je bilo
relativno tekode in v okviru nadrtovanega. Investicije in investicijsko vzdrZevanje smo
opravljali s sredstvi ustanoviteljice in v veliki meri tudi iz lastnih sredstev, ker so investicijska
sredstva in sredstva za investicijsko vzdrZevanje so od leta 2013 s strani ustanoviteljice skoraj
ukinjena.
Pogoji za pouk na matidni Soli Gabrovka so bili primemi. Se vedno nimamo ustreznih
postajali5d za Solske prevoze. Skrb za varnost predstavlja precejSnjo dodatno kadrovsko
obremenitev.
V Soli na Dolah so bili kondno vzpostavljeni ustrezni pogoji za izvajanje dejavnosti.
Vrtec je deloval v Gabrovki v relativno dobrih pogojih, karje posledica izgradnje novih
prostorov. Na Dolahje dejavnost potekala v novih prostorih, ki so bistveno boljSi od dosedanjih
vse od zadetka izvajanja pred5olske dejavnosti na Dolah.
Solske prevoze smo izvajali z dvema kombijema. Atobusne prevoze sta opravljala
zunanja izvajalca - Avtoprevozni5tvo Sandi KraSevec, s. p. in Miroslav Zupan s. p.
Za potrebe pouka v Soli smo dokupili didaktidni material in udila, skladno z izkazanimi
potrebami in zmoZnostmi.
Z lastnimi sredswi smo skrbeli za pogoje dela. Kljub ukinjanju investicijskih sredstev s
strani ustanoviteljice smo vedino iz lastnih sredstev investirali najnujnejSe v zgradbo in opremo.
Pred zadetkom Solskega leta, smo izvedli najnujnejia vzdrZevalna dela in menjavo opremo iz
lastnih sredstev. Na enak nadin smo izvedli vzdievalna dela in nabavo opreme po zakljudku
pouka v tem Solskem letu. Zamenjali smo ograjo okog Sportnega igriSda v Gabrovki, zamenjali
talne obloge in del opreme v upravnih prostorih in zbomici, prebelili upravne prostore udilnico
za geografijo in zamenjali celotno opremo v tej udilnici. Na Dolah smo dodali znanje lamelno
sendilo v eni od udilnic. V vrtcu smo dopolnili opremo v igralnici na Dolah, v zadetku Solskega
leta pa smo dopolnili igri5de v starem vrtcu z novimi igrali. Posebno pozomost smo namenili
opremljanju z IKT. Nabavili smo: tablidne radunalnike in prenosne radunalnike. Z dokupljeno
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opremo smo opremili udence in uditelje za izvajanje pouka na daljavo. Uporabili smo lastna
sredstva. MIZS je podarilo 3 prenosne radunalnike.

Kadrovska situacija
Kadrovski poloZaj je bil relativno dober. I . I . 2021 je bilo zaposlenih 6l delavcev, l4
tehnidnih in administrativnih delavcev ter 47 pedagoSkih delavcev.
Od tega 2 strokovni delavki na dolgotrajnem bolniSkem dopustu,2 strokovni delavki na
porodniSkem dopuslu, 6 zaposlenih za kraj5i delovni das, I delavka zaradi odlodbe o invalidnosti
zaposlena za polovidni delovni das, I delavka dopolnjuje obveznost v Gimnaziji Litija, mobilna
logopedinja, ki izvaja 2 uri DSP, zaposlena na ZGNL, logopedinja zaposlena v Vrtcu Litija, l0 %
dopolnjuje z obravnavo naSih otrok (preteZen del letaje bila bolniSko odsotna, zato smo za najnujnejie
obravnave po preteku pandemije in v dasu poditnic vkljudili pomod logopedinje preko Studentskega
servisa).

Pregled in vsebina vzgojno-izobraZevalnega dela

1.

Solski koledar
Predvideni Solski koledar ministrstva in koledar po LDN smo izvedli v okvimo
predvidenih rokih in z nadrtovanimi vsebinami in dejavnostmi. Pri realizaciji smo upoStevali
trenutne okoliSdine zaradi epidemije novega koronavirusa. Zaradi poslab5anja epidemioloSke
situacije in prepredevanja prenosa okuZb s SARS-CoV-2 smo v tednu od 19. 10. 2020 do23.
10. 2020 vzgojno-izobraievalno delo zziel izvajati prilagojeno. Udenci od l. do vkljudno 5.
razreda so se izobrazevali v Soli, udenci od vkljuino 6. do 9. razreda pa na daljavo. MIZS in
vlada sta podalj5ala jesenske poditnice za en teden. Po 9. I I . 2020 smo zaleli izvajati pouk na
daljavo za vse udence do 25. l. 2021 , ko so se vrnili v 5olo udenci l. trileda. l. 2. so za en teden
v Zasavski regiji ponor.no zaprli vrtce in Sole. 15. 2. so se v Sole vmili vsi udenci. Ponovno so
bili vrtci in Sole zaprte od 1.4. do 11. 4., .12.4. so se v Sole vmili vsi udenci; vrtec je zadel
delovati v polnem obsegu ob upoStevanju >mehurdkov<. Od 12. 4. dalje je pouk potekal v Soti,
oddelki so delali na daliavo le zaradi karanten.
Skupno smo l4 od 35 tednov pouka izvajali na daljavo.
Skupno smo nadrtovali 189 dni dela z udenci (29. razredom 182), od tega 174 dni pouka
(9. razred 167) in po l5 dni dejavnosti na oddelek (Sportni, kultumi, naravoslovni, tehniSki
dnevi ...). Delovnih sobot ni bilo. Zaradi podalj Sanja jesenskih poditnic s strani MIZS, od 2. do
6. I I . 2020 nismo izvajali pouka, kot smo nadrtovali. Zaradi desarje bila pridakovana realizacije
od nadrtovane za manjia za 2,65 Yo.
Dejavnosti so bile prilagojene r.vmeram.
lzvedli smo nadrtovano bivanje udencev 7 . razreda v CSOD BreZenka. Ker v preteklem
letu nismo izvedli dejavnosti, smo hkrati izvedli dejavnost tudi za 8. razred. Izvedli smo tudi
letno Solo y naravi z udenci 5. in 6. razreda na Debelem Rtidu.
V spomladanskem delu smo izvedli obvezne 20 ume plavalne tei,aje za udence 2.
(redno) in 3. razreda (namesto v Solskem letu 201912020} ter tedaj prilagajanja na vodo (10
umi) z udenci | . razreda. Nismo pa izvedli tedaja prilagajanja na vodo za otroke iz vrtca.
Ekskurzijo in nadrtovane obiske muzejev smo izvedli v spletnem okolju. Ekskurzija je
bila v danih okoliSdinah dobro sprejeta, obisk Muzeja iluzij pa ni dosegel predvidenih ciljev.

2.

Pregled in obseg pouka
Pri nadrtovanju dejavnosti smo upoStevali nadrt izrabe posameznih dni v tednu za
razlidne dejavnosti. Na tak nadin naj bi dosegli enakomemo realizacijo ur pouka posameznega
predmeta. Kljub temuje prihajalo do odstopanj zaradi nepredvidenih okoliSdin, kot so bolniSka
odsotnost, nepredvideni dogodki, povezani z naravnim okoljem, prevozi ... V obdobju poteka
pouka na daljavo se je evidentirala realizacija pouka in dejavnosti, odsotnost in prisotnost
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udencev pa se ni ugotavljala. Vsi udenci so sodelovali v pouku na daljavo. Pri nekaj udencihje

bila odzivnost na zadetku slab5a. Uditelji in ostali strokovni delavci so delo prilagodili
rrzmeram in tehnidnim zmoZnostim udencev in okolja. Poukje potekal preko spletnih udilnic,
video konlerenc in kot samostojno delo po navodilih in nalogah nekaterim posredovanih preko
e-poSte, telefonov ali tiskanih navodil izrodenih neposredno. Vsebine pouka so se prilagajale
razmeram in strokovnim presojam strokovnih delavcev. Letni nadrti predmetov so se realizirali
z drugadno dinamiko, kot je bilo nadrtovano. Izvajalo se je poudevanje najpomembnej5ih
vsebin, potrebnih za napredovanje in utrjevanje temeljnih podrodij. Realizacija ur pouka je
97,78 %, (v Gabrovki 97,59 %, na Dolah 97,96 %). Po metodologiji zbiranja podatkov OR
porodila (MIZS) so vrednosti: Gabrovka 98,00 Vo, Dole 97 ,95 %. Glede na podalj Sane jesenske
poditnice za en teden (2,65 %o letno nadrtovanega pouka in dejavnosti)je realizacija ugodna. ie
bi tudi v tem tednu izvajali pouk, bi bila 100,42 Vo realizacija.
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3. lzbimi

predmeti
Poleg obveznih ur po predmetniku smo izvajali tudi obvezne izbime predmete (13
skupin - 8 v Gabrovki in 5 na Dolah). Sistem ponudbe izbimih predmetov zagotavlja relativno
ugodno ponudbo izbimih predmetov. V Solskem le|:u 202012021 smo v Gabrovki izvaiali
naslednje izbirne predmete:
o l-iterami klub
. Likovna snovanja I
. Likovna snovanja II, III

o

Matematidne delavnice 7, 8, 9

o Sport za zdra巧 c
a
a
a

a
ra

a
a

a

Turistidna vzgoja
Obdelava gradiv - kovine
Radunalni5tvo - radunalni5ka omreZja
Na Dolah smo izvajali izbime predmete:
Sport za zdravje
Turistidna vzgoja
Obdelava gradiv - kovine
Likovna snovanja I, II, III
RadunalniStvo - multimedija

V okviru ponudbe dejavnosti razSirjenega programa smo izvajali tudi neobvezni izbimi predmet
tehnika v 2. triletju na Dolah, predmet raiunalniStvo v 2. triletju v Gabrovki, neobvezni izbimi
predmet tehnika v 2. triletju v Gabrovki (v 2 skupinah). Zaradi sodelovanja v poskusu uvajanje
modela RaP. smo izvajali tudi umetnost in gibanje v Gabrovki ter radunalniStvo in gibanje na
Dolah. Izvajali smo obvezni prvi tuji jezik angleSdina v l. razredu v Gabrovki in na Dolah
(namesto neobveznega izbimega l. tujega jezika). Udenci 3. triletja so zaradi sodelovanju v
poskusu obiskovali obvezni 2. tuji jezik nemSdina.

4.

Diferenciacija in individualizacija
Pouk slovenSdine, tujega jezika angle5dine in matematike v 6. razredu v Gabrovki, v
oddelku 6.,7. razreda na Dolah smo izvajali v manjSih udnih skupinah po I uro tedensko. V
oddelku 8.,9. razreda na Dolah je potekal pouk slovenSdine, tujega jezika angleSdine in
matematike v lodenih manjSih skupinah po razredih.
Pri vseh predmetih smo izvajali notranjo diferenciacijo. Glede na okoli5dine izvajanja
pouka na daljavo je individualizacija pouka imela zelo pomembno vlogo. Kar se je posebej
odraZalo pri spremljanju napredka posameznih udencev in nudenju individualne obravnave v
primeru teZav. Vkljudile so se strokovne delavke iz razSirjenega programa, svetovalna sluZba
in izvajalke dodatne strokovne pomodi. Za nekaj udencev smo v dasu pouka na daljavo nekaj
dasa pripravili tudi individualni pouk v 5oli.

5.

lndividualna in skupinska pomoE
Za udence s primanjkljaji in nadarjene udence smo izvajali individualno in skupinsko
pomod (lSP). Primanjkljaje smo odpravljali z nudenjem udne pomodi ved udencem pri
specifidnih udnih teZavah. ISP za nadarjene smo izvajali individualno in v dveh skupinah: na
likovnem podrodju in v skupini z razlidnimi podrodji. Skupini ISP za nadarjene sta delovali
skozi celo leto. Skupina s podrodja angleSdine je po vmitvi pripravila razlidne dejavnosti
(dajanka, angle5ki zajfk, prenodevanje v Soli). V okviru svetovalnega dela je pedagoginja
opravila tudi individualno in skupinsko pomod za skupine udencev in individualno.

6.

Dopolnilni in dodatni pouk
Dodatni in dopolnilni pouk smo v dasu, ko je potekal pouk v Soli, prilagodili izvajanju
v poskusu RaP. Z organizacij skega vidikaje bila sprememba v dasu izvajanja. Vedino urje bilo
nadrtovanih in izvedenih v preduri, dvakrat po pol ure. Za udence s teZavami na posameznih
predmetnih podroijih smo izvajali dopolnilni pouk predvsem pri sloven5dini, matematiki, tujem
jeziku angleSdini in tudi pri drugih predmetih po potrebi. Za udence, ki so Zeleli razSiriti in
poglobiti znanje na dolodenem predmetnem podrodju, smo organizirali dodatni pouk; izvajali
smo ga pri slovenSdini, matematiki in angleSdini. Oblikovale so se skupine po izkazanih
potrebah, se med seboj prekrivale in lodeno vodile v dokumentaciji razlidnih oddelkov.
V dasu izvajanja pouka na daljavo, je potekal pouk dopolnilnega in dodatnega pouka
predvsem v individualni obliki, v vedjem obsegu, v razlidnih dasih. Kar pa uditelji niso
evidentirali. Ved ur smo namenili dopolnilnemu pouku. Po podrodju izvajanja so prevladovali
matematika, sloven5dina in tuji jezik angle5dina.
Realizacija nadrtovanih ur dopolnilnega in dodatnega pouka je bila viSja od 100 %
(10s,37%).

7.

Dodatna strokovna pomoE in uena pomoe
Za udence z odlodbami za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami smo izvajali dodatno
strokovno pomod (DSP) za 32 udencev ( I 3,1 I %). Skupno je bilo z odlodbami dolodenih 1 I 3
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ur dodatne strokovne pomodi. Od tega 64 ur tedensko za premagovanje primanjkljajev, ovir
oz. motenj, ki so jo izvajale pedagoginje in socialne pedagoginje (sistemizirane ure), l7 ur
so
izvajali uditelji posameznih predmetnih podrodij
tedensko udno pomod,
(nesistemizirane ure) in 32 ur svetovalnih storitev, ki sojo izvajali uditelji razredniki, izvajalci
o/o).
DSP in ostali uditelji. Dodatno strokovno pomod smo izvajali tudi za2 otroka v vrtcu (2,56
Izvedenihje bilo 2500,5 pedago5kih ur dodatne strokovne pomodi, kijoje izvajalo 5 strokovnih
delavcev. Realizacija udne pomodi je 95o/o, kar je relativno ugodno, saj na izvajanje vpliva
izvajanje programa po LDN, z dogodki, dnevi dejavnosti, izostanki uaencev in odsotnost
uiitetjev. Izvedenihje bilo 245 ur udne pomodi. Udno pomod izvajajo uditelji predmetov poleg
svoje redne obvemosti. Upravidene stro5ke pokriva MIZS na podlagi realizacije in sprotnih
porodil. StroSke izvajanja DSP v vrtcu na podlagi zahtevkov pokije obdina.
V leto5njem letu je bil poseben izziv izvajaile pouka na daljavo. Izvajalke DSP in udne
pomodi so imele tu posebno vlogo, saj so udenci v taki situaciji potrebovali 5e posebej veliko
spodbude, pomodi in tudi nudenja psihosocialne pomodi.
Delo z otroki s posebnimi potrebami, ki 5e nimajo odlodbe, je izvajala tudi pedagoginja
v okviru svetovalnega dela (61 ur).

ki

jo

8. Solskiobisk
Udenci so radi in redno obiskovali pouk. V povpredju je bilo na Dolah in v Gabrovki
manj izostankov. Ponovno je bilo precej tudi korisdenja napovedanih odsotnosti. obisk v
yo, na Dolah 97,1 %.
Solskem letu je 97,19 7o, v Gabrovki 97,28

Obisk po razredih
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9.

Ocenjevanje

Trije udenci niso napredovali v viSji razred. Uspeh je 98,60 %. Neocenjenih udencev ni
bilo. Povpredna ocenaje bila 4,19, v Gabrovki 4,28,na Dolah 4,10.
Povpredne ocene razredov so se gibale med 3,68 (9. ruzred na Dolah) in 4,50 (5. razred
v Gabrovki).

Povpreine ocene po oddelkih
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Pri posameznih predmetih, po posameznih razredih so se ocene gibale med 2,8 (MAT,
7.G) do 5.00 (MD. CUM, LUM. spo, ...).
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Povpreine ocene po oddelkih
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10. Raz5irieni program

Na Soli smo izvajali poskus >Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in
preizkusanje koncepta razsirjenega programa v OS<. Za izvedbo triletnega poskusa je bilo
izbranih 19 osnovnih 5ol.
RazSirjeni program (podaljSano bivanje, jutranje varstvo, neobvezne izbime predmete,
interesne dejavnosti, dodatni pouk, dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomod) smo
izvajali drugade kot v preteklih letih, predvsem z organizacijskega staliSda. Vedji poudarek je
bil dan gibalnim aktivnostim otrok.
Za organizacijo skupin in dejavnosti smo upoStevali prijave k neobveznim izbirnim
predmetom, jutranjemu varstvu in podaljSanem bivanju. Znotraj posixneznega sklopa smo
izvajali tudi vsebine in dejavnosti neobveznih izbimih predmetov. Pouk sklopaje potekal skoraj
enako in v enakem obsegu kot pri neobveznem predmetu. Predmet se ni ocenjeval.
V okviru podrodja kultura in tradicija smo izvajali dosedanja otroSki in mladinski pevski
zbor. Dejavnost je potekala v Stirih zborih (2 na Dolah, 2 v Gabrovki, OPZ v Gabrovki je vadil
v dveh skupinah). S svojimi todkami so se vkljudevali na prireditve v Soli, kraju in obdini.
Za udence, ki so prijavljeni v podalj5ano bivanje, smo pripravili dejavnosti, primerljive z
dejavnostmi dosedanjega podaljSanega bivanja (samostojno in/ali sodelovalno udenje, igra in
samostojno nadrtovanje prostega dasa, medvrstniSko, medgeneracijsko in mednarodno
sodelovanje) in varstvo do dogovorjenega dasa, ko so odhajali iz iole. Za udence vozade in
ostale smo organizirali varstvo vozadev ter jutranje in popoldansko deZurstvo za zagolavljan:e
vamosti. Za udence L razreda v Gabrovki smo organizirali skupino >RaP<, jutranje varstvo, ki
je vsak dan potekalo od 6.25 do zadetka pouka. Vkljudevali so se vsi udenci. Dejavnost smo
izvajali na podlagi specifike, posebej dogovorjene z MIZS. Po normativih se dejavnost izvaja'
deje vanjo vkljudenih najmanj l0 udencev 1. razreda (v razredu jih je bilo samo 8)' V skupino
smo povabili tudi udence 2. in 3. razreda.
Potrebe po podalj Sanem bivanju so s prijavo sporodili star5i 66 otrok v Gabrovki (90,54
%) in 38 (95 %) na Dolah. To je predstavljalo 2,6 oddelka za udence od 1. do 5. razreda v
Gabrovki in 1,2 oddelka na Dolah. Tudi v okviru Rap smo udencem omogodili, da so se udili,
opravljali domade naloge in druge obveznosti madilne za OPB. Sodelovali pa so tudi pri

kultumih. Sportnih, umetniSkih in drugih dejavnostih znotraj poskusa. ias trajanja: I1.30
16.30.
Precej5nje teZave smo imeli okrog Stevildnosti skupin in zagotavljanja dovolj velikega
hkratnega Stevila dejavnosti za pokrivanje vseh interesov udencev.
Ves razSirjeni program osnovne Sole je razdeljen na 3 podrodja: zdravje, gibanje in dobro
psihidno in fizidno podutje otrok; kultura in tradicija ter druge vsebine in dejavnosti, povezane
z obveznim in razSirjenim progrirmom Zivljenja in dela Sole.

Vsako podrodje je razdeljeno na ved sklopov (gibanje, tehnika, zdravje, prehrana ...).
Posamezni sklopi in dejavnosti so nadomestili sedanje neobvezne izbime predmete, interesne
dejavnosti, podalj Sano bivanje ter individualno in skupinsko pomod.
V dasu poteka pouka na daljavo, so se izvajale nekatere dejavnosti prilagojeno, nekatere
se niso izvajale. V vedji meri so bile izvajane dejavnosti v podporo udenju (dopolnilni pouk,
individualna pomod,...). V dasu pouka v Soli so bile dejavnosti okmjene zaradi zagotavljanja
>mehurdkov<.

11. NPZ

Nacionalni preizkusi znanja so bili izvedeni po umiku na Soli. V mesecu aprilu so udenci
preskusili orodje za izvedbo NPZ na daljavo.
Nacionalnega preizkusa znanja (NPZ) se je udeleZilo 2l udencev 6. razreda in l5 (14)
udencev 9. razreda z obeh 5ol.
Udenci 6. razreda so pisali NPZ iz matematike, slovenSdine in tujega jezika angleSdine.
Udenci 9. razreda so pisali iz matematike, slovensdine in biologije. Dosezki so predstavljeni v
preglednici.
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V obeh razredih so bili dose2ki udencev pri vseh predmetih pod slovenskim povpredjem.
Udenci 6. razreda z Dol so pisali samo NPZ iz slovenSdine. V dasu pisanja ostalih dveh
predmetih so bili v karanteni.
12. Dnevi deiavnosti

lzvedli smo vse dneve dejavnosti, predvidene z LDN. V dneve dejavnosti smo
vkljudevali in izvajali kroskurikulama podrodja, ki jim je tezko najti mesto pri rednem pouku.
in se hkrati poskuSali pribtiZati viziji Sole. Glede na okoliSdine Solanja na daljavo so bile vsebine
in oblike dela prilagojene. Predvsem pa nadin izvedbe.
Za kultume dneve so si ogledali predstave in filme na daljavo, neposredno iz kullume
ustanove, Sole ati spleta (Sneguljdica v izvedbi Lutkovnega gledaliSda Ljubljana, ogled filmov:
Dvojdka, Salon pri Romy, Bold. Matilda). Ob predstavah so bile izvedene analize in razgovori
s tematike odnosov, odnosov med generacijami, odraSdanja, zdravja' vamost na spletu.
Kultumi dnevi so obravnavali tudi temo Solskega parlamenta: Moja poklicna pot. Na
daljavo smo z raztidnih predmetnih podrodij obravnavali antiko. Preko kultumih dni, vedinoma
na daljavo so obeleZevali, spoznavali, se pripravljali in izvajali razlidne obidaje in praznovanja:
ob MiklavZu, BoZidu, Novem letu, Dnevu samostojnosti in enotnosti, Kultumi praznik,
Materinski dan, Veliko nod. Pri tem smo udence vzgajali v smeri zdrave zabave. Ob vmitvi k
pouku v Soli smo izvedli kar nekaj dogodkov tudi v Zivo: obisk Mestnega muzeja Litija (stalne
zbirke muzeja), obisk dogodkov okog Tadkovega festivala, obisk matidne knjiZnice Litija.
V okviru naravoslovnih dni smo obravnavali podrodja: gibanja, prehrane. odra5danja.
sladkomo bolezen, pozitivne samopodoba in stresa. z dejavnostmi smo vzgajali v medsebojnih
odnosih in komunikaciji, opozarjali na spolno prenosljive bolezni in kontracepcijo. Udenci so
spoznali pasti Zivljenja (droga, spolnost), zasvojenost. Usposabljali so se za prepredevanje
poSkodb, zdrav nadin Zivljenja, higieno v vsakdanjem Zivljenju. Ukvarjali so se prehrano:
svetovnim dnevom zdravja, mlekom in mlednimi izdelki, prednosti slovenske hrane, lokalna
oskrba, recepti babic, slovenskim tradicionalnim zajtrkom, debelarstvom. Spoznavali so
razlidne Zivljenjske prostore: gozd travnik, potok, .. . Ukvarjali so se z gibanjem in lastnostmi
snovi. EkoloSko so se osvesdali tako v okviru naravoslovnih, kot tudi tehniSkih dni. lzvedli smo
tudi distilno akcijo. Spoznali so oglarjenje kot prepoznavno dejavnostjo v nasem okolju. V
okviru tehniSkega dne je ena od skupin celo sodelovala pri postavljanju kope.
Pri tehniskih dnevih so se udenci ukvarjali z elektriko in izdelavo svetilke. S prometnega
podrodja so utrjevali ravnanja za vamo vkljudevanje v promet, se pripravljali na kolesarski izpit,
ki smo ga kljub teZavnim okoliSdinam izvedli. Praktidno so delali in veliko ustvarjali: panj ske
kondnice (poslikava), vozilo na gumico, peka piSkotov, praznidne okasitve, boZidne okraske,
novoletno ustvarjanje, pustni das (obidaji, maske, recepti izdelava peciva), daila za materinski
dan, velikonodne deiavnosti, pomladno ustvarjanje, .. . Ukvarjali so se energijo in klimogrami.
Obdelovali so podatke, spoznavali nevarnosti na spletu in se usposabljali za vamo rabo
intemeta. Ogledali so se predstavo v okviru Safe.si in film Gajin svet. Skozi vse dejavnosti, pa
tudi namensko izpeljane smo izvajali poklicno informiranje in orientacijo. V okviru tehniSkih

dni smo si ogledali HiSo Iluzij. Na Zalost na daljavo. Kjer smo vsi ugotovili da tak ogled ne
more nadomestiti ogleda in doZivetij v Zivo.
V okviru Sportnih dni so udenci izvedli veliko Stevilo pohodov. Zaradi pouka na daljavo,
omejitve gibanja in stikov. je v najved primerih sodelovala celotna druZina. Jesenski pohod,
pohod na Jelensko reber, pohod na iatei in pohod na Kum smo izvedli skupaj v Zivo. Tudi
razlidne oblike gibanja, gozdno atletiko, igre na snegu, sankanj e, smudanje so bile dejavnosti,
ki so jih udenci izvajali doma, pod strokovnim vodenjem v druZinskem okolju. Po vmitvi v Sole
smo izvedli poleg pohodov 5e Sportne igre in med razredna tekmovanje v ekipnih Sportih
(nogomet, odbojka, koSarka). Okmjeni pa so bili tradicionalni Spo(ni dnevi, kot so plavanje in
smu6anje.

Ekskurzija
Omejene so bile tudi okoli5dine za izvedbo ekskurzije. Izvedli smo
Ekskurzijo v obsredozemske pokrajine. Izvedena je bila na daljavo, z dejavnostmi z
razlidnih predmetnih podrodji, ki so omogodala spoznavanje pokrajine: opis obsredozemskih
pokrajin, izdelava akvarela s soljo z morskimi motivi; spoznavanje glasbe in umetnikov
Obsredozemskih pokajin, spoznavanje morskih Zivali
sredozemskega rastlinstva,
poustvarjanje okrog Sredka Kosovela; preudevanje zgodovine obalnih mest; izdelava mostu;
preudevanje vremena in podnebje.

in

naravi
Za udence 5. in 6. razreda iz Gabrovke in z Dol (53 udencev) je bila organizirana letna
Sola v naravi od 19. do 23. 10.2020 v mladinskem letoviSdu Debeli rtid s poudarkom naudenju
plavanja in udenju v posebnih pogojih. Udence so spremljali 4 na5i uditelji. Deiavnost smo
izpeljali v tednu, ko so vrstniku udencev, ki so bili v Soli v naravi, Ze zadeli s poukom na daljavo
inje bilo prepovedano prehajanje regijskih in obdinskih meja. Da nismo odpovedali dejavnosti,
smo se skupaj s strokovnim osebjem mladinskega letoviSda odlodili na podlagi pogojev, ki so
jih uspeli zagotavljati. Udenci so bili v >mehurdku<, tako da ni bilo teZav.
Naravoslovna Sola v naravi za udence 7. razteda (27 udencev)je potekalaod,14.9.2020
do 18. 9. 2020 v CSOD )BREZENKA( v Piranu. PridruZili so se jim tudi udence 8. razreda (22
udencev, ki zaradi razgla5ene pandemije v spomladanskem delu preteklega Solskega leta. niso
imeli nadrtovane dejavnosti. Iz vseh Stirih oddelkov, se zaradi bolezni bivanja ni udeleZilo 9
13. Sola v

udencev.

14. Usposabljanje za vo2njo

s kolesom

Nadrtovano usposabljanja za voZnjo s kolesom smo izvedli. Vjesenskem delu, v mesecu
septembru in oktobruje bilo izvedeno za udence 5. razreda v Gabrovki. V spomladanskem delu,
v juniju, je bilo izvedeno za udence z Dol. Usposabljanje je bilo zakljudeno z opravljanjem
izpitov.

Plavalni teEaji
Izvedli smo vse plavalne tedaje, ki smo jih nadrtovali. Od 21. 9. do 28. 9. 2020 smo
izvedli odpadli plavalni tedaj za udence 3. razreda z obeh 5ol. V spomladanskem dasu smo takoj
ob odprtju bazena izvedli tudi tedaj prilagajanja na vodo za udence l. razredov (od2.6.2021
do 4. 6.2021) in obvezni plavalni tedaj za udence 2. razreda (od 7. 6. 2021 do 15.6.2021).
Vkljudili smo svoje uditelje plavanja, saj jih na bazenu niso uspeli zagotoviti. Tedajev
prilagajanja na vodo za vrtdevske otroke Ze drugid zaporedoma nismo uspeli izvesti. Pri
izvajano tedaja s prvim razredom smo opazili, daje bil primanjkljaj zelo opazen.
15.

16. Tekmovanja v znanju, sodelovanie

o

na nateiajih

Organizirali smo naslednja tekmovanja v znanju na Solskem nivoju:
matematidni kenguru (tekmovanje iz matematike)
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Projekti
Program zdrauje v vrtcu
Vsebine so bile vpete v vzgojno delo tako, da smo v vsakodnevnih dejavnostih
spodbujali zdrav nadin iivljenja za otroke, zaposlene in tudi star5e.
Skrbeli smo za zdravo in uravnoteZeno prehrano. Pri otrocih smo razvijali ustrezne
prehrambne navade.
Posebno pozomost smo posvedali zobni preventivi.
V tem sklopu smo izvajali tudi program Vamo s soncem, kjer smo posebno skb
namenili za5diti pred soncem.
V programu Pasavdek so se otroci seznanili z nevamostmi v prometu.
Posebno pozomost smo namenili upoStevanju ukrepov za prepredevanje Sirjenja virusa
Sars-CoV2.

Mali soniek
V okviru progr.rma Mali sondek smo izvajali razlidne gibalne aktivnosti pred5olskih
otrok, kot so pohodni5tvo, prvi koraki na smudeh pred vrtcem, kolesarjenje... Nismo pa izvedli
nadrtovanega l0-umega plavalnega tedaja prilagajanja na vodo za najstarejie otroke v vrtcu.

Zlati sonrek
V okviru dejavnosti so udenci opravili pohode v okolico domadega kraja, rolanje in
kolesarjenje.

Prediolska bralna znaEka
V vseh skupinah smo skrbeli za branje v okviru predSolske bralne znadke.
Postopno prilagajanje Eolskih novincev na Solsko okolje, aktivnosti za
Solske novince
Prirejali smo sredanja z vrstniki v Solskih prostorih in pri razlidnih dejavnostih. Glede
na to, da imamo v svoji sestavi Solo in vrtec, poteka projekt kar rutinsko, tako da postaja del
redne dejavnosti. Vodijo ga uditeljice l. razteda Sole v Gabrovki in na Dolah ter vzgojiteljice
Vrtca Cebelica.

Zdrava Sola
Zaradi obdobja med epidemijo, so bile dejavnosti zdrave Sole okmjene. poudarek je bil
na aktivnostih za vzdrlevanje osnovne telesne higiene (zobje), gibanju in gibanju na prostem
(dodatne Sportne aktivnosti za vse otroke). Vodili smo akcijo spremljanja distosti zob v
sodelovanju z ZD Litia.
Skrbeli smo za gibanje s poudarki na kvalitetnem preZivljanju prostega dasa. V ta namen
so bili izpeljani pohodi, Sportno sredanje otrok in star5ev na Dolah in druge aktivnosti.
Nadaljevali smo z izvajanjem preventivnega programa pred zlorabami CAP v 3.
razredu v Gabrovki in na Dolah ter NEON v 8. razredu v Gabrovki in na Dolah
Medgeneracijsko smo skrbeli za povezovanje otrok, starSev in krajanov. Organizirali
smo preventivne dejavnosti merjenja krvnega sladkorja, holesterola, mi5idne mase in test
vzdrZljivosti ter predstavitev preventivnih programov. V Solskem letu 20l21je bila dejavnost v
septembru organizirana tudi na Dolah. Udence smo vzgajali k uZivanju zdravih Zivil in
pridobivanju zdravih prehranjevalnih navad ter vzgalali za varovanje zdravja pri aktivnostih v
naravi (varnost, varovanje pred Skodljivimi sondnimi Zarki, varovanje pred ugrizi klopov). K
aktivnostim smo povabili starSe in krajane. Interes in udeleZba sta bila spodbudna, dogodek je
postal Ze tradicionalen.

-

Stan

1.1

Shema Sorskega sadja in sveZega mleka
Tudi v tem letu smo izvajali aktivnosti v projektu Shema Solskega sadja. Projekt. ki ga
vodi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeZelja, smo izvajali celo Solsko leto. Opravili smo
manj razdelitev lokalno pridelanega sadja in zelenjave, kot v preteklih letih. lzvajali smo ga v
dasu prisotnosti v Soli. Zaradi zagotavljanja mehurdkov je bilo zelo oteZkodena razdelitev.
predvsem v 3. tritetju. Projektje bil voden s strani Zdrave Sole.

Postus Dwajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkuianje
koncepta razairjenega progrcma v OS(Podatki o poskusu so v poglavju >Raz5irjeni program(.
POGUM, (Krepitev kompetence podietnosti in spodbuianje proinega
prehajanja med izobraZevanjem in okoljem v osnovnih So,ah)
Sodelujemo v projektu >Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje proZnega
prehajanja med izobra2evanjem in okoljem v osnovnih Solah<. Skupaj z Zavodom RS za
Solstvo, Pedago5ko fakulteto v Ljubljani, Pedago5ko fakulteto v Kopru, Gospodarsko zbomico,
Solo za ravnatelje, In5titutom JoZef Stefan, Zvezo kultumih druStev Slovenije in 180 osnovnimi
Solami. V projektu sodelujemo kot implementacijska Sola.
Namen projekta je razvoj didaktidnih pristopov in strategij ter podpomega okolja in s
tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih Solah, usmerjenega v izvajanje odprtega in
proZnega prehajanja med izobrzr:Zevanjem in okoljem:
.
v okviru modela pridobivanje izkuSenj za vedanje moZnosti zaposljivosti,
.
predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresnidevanje konkretnih
projektov ob partnerskem sodelovanju s Solo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s
socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami.
Clani tima: Ksenija Pavlin, !a5a Brinovec Obolnar, Tadeja JesenSek, NataSa Zupandid.
V Solskem letu 2019/20 smo se pripravljali na implementacijo modela. ki so ga razvile
razvojne Sole.

Ekologiia
je usmerjena k varovanju okolja na vseh podrodjih Zivljenja in dela. Nadaljevali

Sola
smo z vsemi dosedanjimi ekoloSkimi aktivnostmi.

Zbiralne akcije odpadnih snovi
Udenci so v okviru Solske skupnosti zbrali 9.560 kg (zaradi odsotnosti udencev se je
kolidina prepolovila, glede na pretekla leta) starega papirja ter velike kolidine plastidnih
zama5kov (podarjeni za razlitne humanitame pobude). Sredstva od zbranega papirja so bila
podarjena Solskemu skladu. Lodeno smo zbirali tudi ostale odpadke: bioloSke, uporabljeno
kuhinjsko olje, plastiko, steklo, plodevino, baterije, tonerje in kartu5e.
Prometna varnost
problematiko vamosti Solskih poti v bliZini obeh 5ol. Z lokalno
reSitve in moZnosti. Problematiko v okolici matidne Sole
akterj
i
i5demo
skupnostjo in drugimi
smo posku5ali obdelati skupaj s sodelavci projekta RADAR (Risk Assessment on Danube Area
Roads) (ki poi5de problematidna mesta, poi5de predloge za izboljSanje ter seznanja z izsledki
Se vedno se ukvarjamo s

lokalno skupnost in ustanovitelj ico).
Se vedno pa je velika teZava s parkiranjem, saj imamo veliko premalo parkimih mest.
NereSenaje tudi problematika postajali5d za Solske prevoze.
Izdelan imamo nadrt Solskih poti.
Udence navajamo na v:uno hojo na njihovih vsakdanjih poteh s projektom )PESBUS(.
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Solska skupnost
Udenci so podajali mnenja in predloge ter sodelovali pri realizaciji nadrtovanega.
Udenci so organizirani v okviru Solskega parlamenta. Tema je bila: moja poklicna
prihodnost. Izvedene so bile delavnice in razprave v okviru kultumega dne. Udenci so svoje
ugotovitve posredovali na otroSkem parlamentu.
V okviru dejavnosti spodbujajo zbiranje v ekolo5kih in humanitamih akcijah, kot so
zbiranje starega papirja, plastidnih zamaSkov, zvezkov za udence, ki potrebujejo pomod .. .

Kadri, izobraZevanje in razvoj
je bila posvedena vseZivljenjskemu izobraZevanju kadrov. Strokovni
delavci so si izbrali in se udeleZili izobraZevanj skladno s potrebo dela. Vsi strokovni delavci
so se lahko udeleZili Studijskih skupin za svoje predmetno podrodje. V spomladanskem in
Posebna pozomost

poletnem delu so izobraZevanja potekala predvsem na daljavo.

Strokovni organi zav oda

.

Uditeliski zbor
Uditeljski zbor je delal po svojem letnem nadrtu.
konference in sredanja preko videokonferendnega sistema.
1

Se je

V

dasu pandemije smo imeli

Wgojiteljski zbor
sestal dvakrat. V dasu pandemije smo imeli sredanja preko videokonferendnega

sistema.

Strokovni aktivi
So delali po svojih nadrtih. Sestajali so se po letnem nadrtu in po polrebi ob posameznih
aktivnostih.

2.

.
r
o

o
o
o
o
o
.
.
.

Solska sveto valna slu2ba
Solska svetovalna sluZbaje opravljala redno delo skladno z LDN:
vpis in sprejem otrok v 3olo,
poklicnaorientacija,
osebno in skupinsko delo z udenci,
vodenje zbirk podatkov,
sodelovanje s starSi,
pedago5ko posvetovalno delo s strokovnimi delavci Sole in VVE,
strokovno sodelovanje z vodstvom Sole pri nalogah nadrtovanja, spremljanja in evalvacije dela
5ole,

razvojno-proudevalnodelo,
strokovno izobraievanje in izpopolnjevanje,
ostala dela ter
nadrtovanje, spremljanje in evalvacija lastnega dela.

Poleg teh nalog je prevzemala dodatne naloge, ki so se pojavljale v delovanju Sole, v
odnosih med udenci, prevzemala pobude star5ev. Posebno vlogo je imela pri navezovanj u
stikov s star5i in udenci, zaznavanju stisk in usmerjanju pri delu na daljavo.

3.
Je

Svet Sole

opravljal redne naloge. Spomladanska sejaje bila izvedena korespondendno.
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4.

Ravnatelj
Je opravljal naloge iz LDN.
Dodatno delo je nastalo v zvezi z zagotavljanjem pogojev in vamosti ter usklajevanjem
dela za zagotavljanje upoStevanja ukrepov Covid 19.
Nepredvideno delo je predstavljalo tudi dodatno dopolnjevanje zakonsko predpisanih
dokumentov in aktivnosti okrog pandemije
Ravnatelj 1e z Zavodom za Solstvo RS in MIZS v dasu zaprtja 5ol sodeloval pri
oblikovanju priporodil za izvajanje pouka, preverjanja in ocenjevanj pri delu na daljavo.
Sodeloval je pri oblikovanju modelov in priporodil za izv{1ai1e pouka v Solskem letu 2020121
( https://www.zrss.si/dieitalnakni iznica/Covid-l 9/ ).

Sodelovanje s star5i in sodelovanje z okoljem

1.

Svet starsev

Svet starSev se je redno sestajal. V Solskem letu 202012021 je obravnaval tekodo
problematiko, opozarjal na posebnosti opaZene s slrani starsev okrog organizacije in izvajanja
dejavnosti. Ukvarjati so se z vamostjo otrok, pobudami starSev in dogajanjem v okviru redne
dejavnosti Sole. Zadnjo sejo sveta smo izpeljali korespondendno.

2.

Roditeljski sestanki in govorilne ure, soderovanie s starsi
Roditeljski sestanki in govorilne ure so bili do oktobra izvedeni v prostorih zavoda. V
dasu razglaiene pandemije se govorilne ure v predvidenih terminih niso izvajali v prostorih
Sole, temved preko videokonferendnega sistema Zoom.

Tudi ostale razgovore

dasu izvajali po telefonu ali preko videokonferenc.
Za starSe smo organizirali dejavnosti po programu Zdrave Sole.
StarSi so aktivno delali v UO Solskega sklada in v dejavnostih, ki

s starsi smo v

tem

jih je pripravil.

3.

SoIsIri slrlad
Upravni odbor Solskega skladaje deloval v skladu s svojim programom.
solski sklad je deloval aktivno skozi celo Solsko leto. Z aktivnostjo posameznikov,
organizacijo prireditev, donacijami in zbiranjem sekundamih surovin v okviru Solske skupnosti
zbira sredspa. Zbrani denar Upravni odbor Solskega sklada nameni nadstandardnim
dejavnostim, prevozu otrok in subvencioniranju stroSkov dodatnega programa posameznikom.
V Solskem letu 202Ol2l nismo uspeli izvesti dogodkov in prireditve, ki je v obidajnih letih
predstavljala glavno prireditev za zagotavljanja sredstev skladu.

4.

Povezovanje z okoliem
V okviru moZnosti smo pripravljali prireditve in kultume dogodke, ki so bili namenjeni
tudi kraianom. Zaradi pandemije je sodelovanje postalo zelo okmjeno. V obidajnih letih smo
sodelovali z gasilskimi druStvi (Gasilsko druStvo Gabrovka, Gasilsko druStvo Dole. Gasilsko
dru5tvo Tihaboj), Sportnim druStvom Dole in Sportnim druStvom Gabrovka, DruStvom
podeZelskih Zena Gabrovka in Dru5tvom podeZelskih Zena Dole, DruStvom oglarjev, Kultumim
druStvom Vendeslav Taufer Dole, Kultumim druStvom Fran Levstik Cabrovka, Lovsko druZino
Dole, Lovsko druZino Gabrovka, Druitvom upokojencev Gabrovka in Dole, DruStvom
debelarjev Litija, RK Litija, Karate klubom Kensai Litija, TeniSkim klubom AS Litija in
Stevilnimi posamemiki, ki so se s svojim znanjem in energijo vkljudili v naSe dejavnosti, kot
so lokalni pridelovalci sadja in zelenjave ter zdravstveni delavci in Stevilni drugi. Sodelovali
smo tudi s Krajevno skupnostjo Dole, Krajevno skupnostjo Gabrovka in Obdino Litija. Prav
tako smo sodelovali z Zdravstvenim domom Litija, Institutom za varovanje zdravja, Zavodom
za zdravstveno varstvo Ljubljana, Policijsko postajo Litija, Osnovno Solo Litija, Osnovno Solo

Smartno pri t,itiji. CIPS Zagorle, Zavodom za zaposlovanje Litija. TEM Cate2, CSOD eebelica
...lzvajali smo tudi prakso za dijake in Studente. Tako smo sodelovali s Pedagoiko fakulteto

v

Ljubljani. Pedago5ko lakulteto v Kopru. Srednjo vzgojiteljsko Solo Ljubtjana, Sotskim
centrom Novo mesto, Srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko Solo ter Srednjo medijsko in
grafidno Solo Ljubljana.

Hostnik, prof.
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