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UVOD

V letnem delovnem nadrtu (LDN) so dolodeni obseg, vsebina in organizacija vzgojno-izobraZevalnega
defa za Solsko leto 2021/2022. Pri oblikovanju tega dokumenta snro izhajali iz zakonskih dolodil in predpisov.
ki urejajo podrodje izvajanja vzgojno-izobraZevalnega dela. Vzgojno-izobraZevalno delo je organizirano na
podlagi predmetnika in udnih nadnov.

OSNOVNI PODATKI

1. Organizacija iole in iolski oholii
Sola je organizirana kot centralna s podruZnico in vrtcem. Centralna Sola je v Gabrovki (9 oddelkov,

2,64 oddelka podaljSanega bivanja, en oddelek jutranjeg,a varstva), podruZnica na Dolah pri Litiji (5 oddelkov
in 1,2 oddelka podaljSanega bivanja). V okviru zavoda deluje tudi Vrtec eebelica, v okviru katerega deluje 5

oddelkov. Stirje oddelki v Gabrovki ter en oddelek na Dolah (vkljudeni so otroci v starosti od enega do Sestih
let).

SOLSft pROSTOR v Gabrovki zajema Solsko zgradbo. vse poti ob soli, Solsko igrisde. park in
parkiri5ie.

Poslovni ias zavodaje 6.00-16.30. (Poslovni das Soleje 7.00-16.10. Poslovni Cas Vrtca Cebelicaje
6.00-r 6.00.)

Uradne ure v tajniSnr: Sole so od ponedeljka do petka 7.0G-15.00.
SOLSKI PROSTOR na POS Dole pri Litiji zajema Solsko zgradbo, Solsko dvoriSde, igri5de, park in

parkiri5de.

Solski okoliS
Matidna Sola v Gabrovki obsega naslednje vasi: Brezje pri Kumpolju, Brezovo, Brglez. iateSka Gora,

Gabrovk4 Gabrska Gora, Gobnik, Gomje Ravne, Hohovica, Javorje pri Gabrovki, Kamni Vrh, Klanec pri
Gabrovki, KrZi5de pri eateZu, Kumpolje, Laze pri Gobniku, Lukovec, Moravde pri Gabrovki, Morav5ka Gora,
Nova Gora. Okrog, Peiice, Podped pod Skalo. Tihaboj, Tlaka in Vodice pri Gabrovki.

Podru2nidna Sola Dole pri Litiji obsega naslednje vasi: Berinjek. Bistrica, ieplje, Dobje, Dobovica.
Dole pri Litiji, Gomje Jelenje, GradiSde k. o. 5r. Lovrenc. Hude Ravne. Jelenska Reber, JeZevec, Kal pri
Dolah, Magolnik, Mala Goba, Prelesje. Prevale. PreZenjske Njive, Radgonica, Selce, Slavina, Sopota,
Spodnje Jelenje, Strmec, Suhadole, Velika Goba, Zagozd in Zawh.
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OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOZNOSTI

l. Mateialni pogoji

Zavod zdruZ:uje dve vzgojno-izobraZevalni dejavnosti, in sicer predSolsko vzgojo ter osnovno5olsko

izobra2evanje. Poleg tega skrbimo za prevoze otrok v Solo in domov ter njihovo prehrano v dasu bivanja v

Soli. Upravljamo s tremi zgradbami in dvema voziloma. Zaradi zmanjievanja obsega materialnih sredstev,

sredstev za investicijsko vzdrievanje in investicije s strani ustanovitelj ice. Obdine Litija. ne moremo izvajati
potrebnih in predvidenih vzdr2evalnih del v zadostni meri, kol so beljenje, zamenjava izrabljene opreme in
vzdr2evalnih posegov v infrastrukturo. Zaradi tega bodo kasneje potrebna vedja sredslva.

Materialni pogoj i na matiini Soli v Gabrovki so primerni. Skbeti je potrebno za redno vzdrZevanje in

odpravljanje pomanjkljivosti, ki se pojavijo z uvajanjem novih predpisov. Skupaj z lokalno skupnostjo

moramo pripravljati pogoje za ureditev postajaliSda za Solski avtobus in urejanje varnih Solskih poti. Potrebno

ie poskrbeti za sanacijo strehe na osrednjem delu, zamenjavo oken in zagotoviti ustrezno energetsko

udinkovitost. Dolgorodno pa tudi za zamenjavo fasade na celi Soli. Fasadi se namree zelo poma zob dasa, na

ved mestih je prerjavela, oditni so toplotni mostovi.

Prostori na PS Dole so bili temeljito prenovljeni. Ob in med prenovo smo dodatno zamenjali vse talne

obloge in opravili beljenja. Dogradili smo seniila v eni od uiilnic. Pogoj i za izvajanje dejavnosti so sedaj

bistveno ustremejsi, kot pred prenovo. Prenovljena je bila tudi celotna kuhinja. Kondno razpolagamo z

zadostnim Stevilom udilnic za organizacijo pouka. Pogoji za izvajanja pouka Sporta in dejavnosti s podrodja

gibanja pa so 5e vedno na nivoju pred prenovo. Nujno bi morali pridobiti Se telovadnico. Teiava, ki se je
pojavila s prenovo prostorov. se kaZe z zelo velikim porastom stroSkov. Potrebna so sredstva za vzdtZevanie

aktivnih sistemov poZame varnosti, protivlomnega sistema. dvigala in sistemov za varnost v dvigalu. stalna

povezava s centrom za varovanje ... Vse to bodo izdatki, ki jih pred tem nismo imeli. Z ustanoviteljico se

bomo morali dogovoriti o povedanju sredslev za materialne izdatke.

Materialni pogoj i v Vrtcu iebelica v Gabrovki so primemi. Vsi Stirje oddelki v Gabrovki delujejo v
primernih pogojih, v novih dveh oddelkih so pogoj i najbolj5i. Na Dolah skupina deluje v novih namensko

urejenih prostorih, ki smojih pridobili z dokoniano prenovo 2019. Vsi otroci, ki so bili dovolj stari ob vpisu.

so bili sprejeti.
Za vzdrLevanje zgradb, proslorov in infrastrukure bi nujno morali imeti zagotovljena stalna sredstva, ki

bi omogodala nadnno in sistematidno vzdrievanje. ee ustanoviteljica v naslednjih letih ne bo predvidela

sredstev za investicijsko vzdrZevanje, se bodo pogoji poslab5evali.

Lastne prevoze urejamo z dvema kombijema: VW Transporter in Mercedes Sprinter.

Sredslv4 namenjena izvajanju dejavnosti (udila, udni pripomodki, drobni material, izvajanje dejavnosri,

kot so ekskurzije. Soliv naravi. spremsrva ...). ki jih zagotavlja MIZS, se manjSajo iz leta v leto, v zadnjih

nekaj letih so ostala na istem nivoju. Progam uspemo realizirati zaradi doslednega spremljanja in

racionalizacije delovanja na vseh podroijih. 5e posebej je zaskrbljujote manjSanje sredstev, namenjenih
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sofinanciranju ekskurzij in Sole v naravi celotni populaciji udencev. Sredslva, namenjena posamemim
udencem iz socialno Sibkih druZin, ostajajo v enakem obsegu kol v preteklih letih.

2. Prcdnoslne naloge

l. Vodenje aktivnosti za izboljSevanje prometne varnosti v okolici 5ol in vrtcev, izdelava varnega postajali5da
za Solski altobus.
2. Popravilo strehe, energetska prenova srednjega dela Sole v Gabrovki.
3. Dokup udil po programih strokovnih ahivov.
4. Zamenjava izrabljene opreme. YzdrLevarye, izboljSevanje in vzpostavljanje bolj5ih pogojev za delo.

Na pedago5kem podroiju bomo zasledovali predvsem naslednje cilje:
c izboljiati odnose med uienci;
. izboljiati delovne novsde olrok;
. izboljiali upoilevanje provil in dogovorov;
. izboAiafi dosetke na podroiju znanja s spo?ltovanjem ruCiinih ndiinov uienja pri vseh predmetih in

omogoiiti izbiru naju streznejfu strategije posamezni ku ;
c z izvajmjem diferenciocije in individualizacije pri pouku in domaiem delu doseii boljie uine

dosei,ke;
. izboljiati komunihacuo tned uiitelji in uienci, uiitelji in starii,

Dejovnosti za dosegonje ciljev:
o v okviru razrednih skupnosti poiskati dejavnost za izboljSanje medsebojnih odnosov,jih izvesti in

evalvirati;
e izobraievanje za uditelje, pri pouku. razrednih urah in dejavnostih izvajati aktivnosti na temo

komunikacije med udenci. med uaenci in uditelji. poudarek na pozdravljanju:
. Se poveiati pozomost pri uporabi vljudnostnih fraz, s poudarkom na pozdravljanju v vsakodnevnih

situacij ah;
. ueenje strateglj ustreznega konruniciranja med udenci. med uditelji in udenci, med uditelji in starSi ter

kultumega reSevanja konfliktov med vsemi udeleZenci. ki se v Soli sredujejo;
o poudarek na kultumi komunikaciji med otroki v vrtcu in razvijanju posluSanja med prijatelji;
. izboljSanje utnih navad z uporabo aktivnih melod dela pri pouku, spodbujanje sodelovalnega udenja in

udenja v naravnih situacijah;
. ysak strokovni delavec pri predmetu. ki ga pouduje. utencem predstavi razlidne nadine udenja. pri

pouku uporablja aktivne oblike udenja in poskbi za udenje po vseh zaznavnih poteh (sluSno,
vizualno, kinestetidno);

r pri nadrtovanju pouka ter domadih obveznosti otrok tudi nadalj e upoStevamo natelo diferenciacije in
individualizacije;

. uaencem pomagamo z usmerjanjem, da izberejo naloge ustrezne zahtevnostii
o pri pouku pod vodstvom ueitelja resujejo tezje naloge. rutinske naloge in naloge prepoznavanja pa

dobijo uEenci za domaeo nalogo. razen pri utencih, ki reSujejo naloge na zahlevnejSem nivoju;
o izdelava razrednih koledarjev dejavnosti, enotna stralegija spremljanja domadih nalog ter

individualizacija in diferenciacija dela pri pouku in doma;
o poenoteno bele2enje podajanja in spremljanja domadih nalog v e-Asistentu;
o vedje vkljudevanje starSev v proces pouka in ostalih dejavnosti;
. na vseh razrednih roditeljskih sestankih starsev ueencev od l. do 9. r. je potrebnojasno sporoaiti

pridakovanja Sole in uditeljev glede pravoaasnosti vraianja Solskih obvestil (v dveh dneh otrok vme
podpisano obvestilo);

. vee dejavnosti, ki bi povezovale udence matiine in podruZnidne 5ole.

Kadrovsko situacija
OCLAVEC OELOVNO MESTO

1 D3ne BA31こ ROID

2 Maja EAHOR ufrtellca GOS, vodla lolske prehrane,laborantka, RaP, OP8 vGabrovka
3 Rebek8 B却  [C uartetlica 3. r. v Gabrovki
4 TIaia BRINOVEC OBOLNAR uaiterrca SU rn knlilniiarka na Dolah, razrednaaarka 8. rn 9 r na Dolah
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5 EoJana CEROVSEK uarte rca DsP v Gabrovk rn na Dolah

6 Natara c[ROVSEK uでite,caFZ NRA,MAT

7 gor HOSTN K

8 Marta HROVAT utiteltica SU in kniilniaarka v Gabrovkr, razredniaarka 9 r v Gabrovkr

9 TadeJaltsENSEK pomoで nica ravnate a uこ Ⅲelca MAT MME ROM

L,drla lEviovaR uirtelt'ra 2 r v Gab.ovti

11 rena KOCI uartelical r vGabrovki

12 A eksandra KOKAU uartelxca RaP na Dolah. drugeRa tule*a lezrka nemiirne
13 Vesna KORES uて tel Ca DSP

14 Zdenka KRハ g[vEC uこ itel,ca4 r vGab「 ovki

15 ,asna LEPOtO PH L[PS utiteliica TiA vGebrovkran na Dolah, razrednraarka 6. rvGabrovki
りanaヽИARO[T uで itelic3 R3P{OP3 v Gab「 ovk,(A})

1' Janez M EDVED uirtel5PO na Oolah 8. razred Gabrovka. RaP Dol€

Nelc M[DNIED uirrelt iPO rn rzbrnrh p,cdmeiov Sll v Gabrovtr, RaP Gabrovld

19 Ant3 MEDV〔 S[К uaiteltica GUM, RaP IZBOR v Gabrovki in na Dolah), razredniaarka 7.r v Gabrovkl

VIda MtR.UN uζ teliCa RaP{OPB V Gabrovk(B〕 }

21 Tamara MISMAs uて telica DSP R8P(OPB na Dolab)

22 Marieta MRHAR uirteltrca I rn2 rnaDolah
23 Alenka PATERNOST[R uこ lteli,ca TlA v Gabrovklin na Dolah

24 Ksenla PAVL N uて iteヽ c86[O DSP

Katar na pERKO uEateltrca 3 rn 4. r na Dolah

Ma a PIAZAR welovalna delavka violirn vncu, uiatelrrca DsP vGabrovkirn na Dolah

27 T,na PREGRAD PODtOCAR Uさ teliC3 5 子 v Gabrovk,

VanE RE5Nr( goRlStK uて te ica NlA TIAin Su v 6 razredu vGab「 ovkt R8P(JV Gabfovka)

Mateja SEVER ualtelirca LUM v Gabrovk rn na Dolah, druSa strokovna del. v 1. razredu v Gabrovki, RaP

Mate● 5TRAH B却 [( porodniikrdopust

31 Barbara TE2AK utteiCa zGO DK[DSP

Man a TRoHA uErtellrca 5 r naDolah

Manい V DMAR uで

"enca NAR KEM B ONata`a ZUPANCIC uさ itel ca MAT.nT,MD′ OGК′RaP(NTC)v Gabrovk in na Oo18h

Branka AID`EK porodniik dopust

S mona BOBNAR vrsoiitelica v Vrttu tebelica na Dolah

37 Nataζa 3021こ oomoanrca vzroartelirce v Vncu eebe|ci na Dolah

〔va CRNIこ

Vlasta CELESTINA vrsontelrrca v Vrtcu aebelca v Gabrovlr

4ヽ8,8 HRIBAR oomoanrcavzSolrteltrcevVrtcu aebelca vGabrovki

41 Mar"at[NART v2torrtelirca vGabrovki in vodla Vrtca Cebelica

Jasna MUtEC ;omoanica v!roiatelncevVrtcu aebelica vGabrovki

sandra NOVζ AK vzroiitelica v V(cu Cebelica vGabrovki

Tade,aP[NE Domoanrca vzgoiitelirce v Vrtcu aebelica v Gabrovki

s mona R〔 SN K pomoinrca vzgoirtellce vvrtcu aebeLca v Gabrovki

Nlna ST[PIC vzcorrtetrrca vVrtcu teUelica v Gabrovkr

Vesna TOMtt N Domoanrca wqoirteltrce v Vrtcu tebeIca v cabrovkr, poknvanje soiasnosti

Anta UHAN porodniikrdopus!

Mate]a KREZE raaunovodknla
Vesna PAT[RNOSTER tainice VlZ, vodia administrativnega dela

Tarrana StoF cTLENSEK knirgovodkinja, admrnrstratorka

Bo an KOTAR hiζnik in ζoFer v Gabrovki

8orut OBIAK hl;nik inる ofer na Dolah

Natai a B8LOGAR kuha「 ca v Gabrovkt vodia kuhinle

SOnia COt03 pomoinrca kuhance v Gabrovkr

Eernarda STRAH pomoanrca kuhance v Gabrovki

57 Mal a SLUGA kuharica na Dolah

Vida BNEC Ostlka v Gabrovk

Ksenta HRIBAR で,stlka na Oolah

Man a PoTR3 N てstlka v Gabrovk, vodia O stlヽ

tada J[RSIN arstrlka na Dolah rn vvncu aebelca

Vesna V06RIN arstrlka vGabrovk rn vrtft aebeLca

NACRT VZGOJNO¨ IZOBRAZEVALNECA DELA

t. Solski kotedar

Solsho lelo:
t. obdobje:
2. obdobje:
9. razred:

1 9 2021-31 8 2022

1 9 2021-31 1 2022

1 2 2022-24 6 2022

1 2 2022-15 6 2022

pouk: l. 9. 2021-24. 6.2022
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SKUPAJ: 175 dni pouka ter I 5 dni drugih dejavnosti (skupaj 190 dni)
9. razred: l67dni pouka ter l5 dni drugih dejavnosti (skupaj l82dni)

Delovne sobole: V Solskem lefi 2021/2022 ni delovnih sobot.
Pouka orost delovni dan: 7 .2.2022
Zttkliuie* oouka: 15.6.20?2 za9. razred in24.6.2022 za ostale razrede

Pregled dni pouka in dejavnosti, skladno s Solskim koledarjem

POCITNICE PROSTO DO― DO
JESENSKE 25 10-1 11 2021 23 10 -1 11 2021

NOVOLETNE 25 12 -2 1 2022 25 12 -2 1 2022
ZlNISKE 21 2 -25 2 2022 19 2 -27 2 2022

PRVOMAJSKE 27 4 -2 5 2022 27 4 -2 5 2022
POLETNE 25 6 -31 8 2022 25 6 -31 8 2022

PRAZNIKI
Dan reformaciie 31 10 2021-ncdclia

Dan spomina na mrtve 1 11 202! ‐ponedeliek

Bo2io 25 12 2021 ‐sobota
Dan samostojnosti in

enotnosti
26. 12.2021 - ned,elja

Novo leto ll  -2 1 2022-
sobota、 ncdclia

PreSernov dan. kultumi
praznik

8 2 2022‐ torck

Velikonodni ponedeliek 18 4 2022
Dan upora proti okuDatoriu 27 4 2022‐ sreda

Praznik dcla 1 5 -2 5 2022-
ncdcliヽ ponedelick

Dan drzavnosti 25 6 2022‐ sobota

PREDヽlETNIIヽ POPRAVNIIZPITI
UEenci 9. razreda 16 6 -39 6 2022

Udenci od l. do 8. razreda -
l. rok

27 6 -8 7 2022

t,こcnci od l d0 9 razrcda―

2 rok
18 8 -31 8 2022

ROKI ZA UEENCE, KI SE IZOBRAZUJEJO
NA DOMU

Udenci 9. razreda 3 5 -15 6 2022
Udenci od l. do 8. razreda -

l. rok
3 5 -24 6 2022

Udenci od l. do 9. razreda -
2. rok

18 8 -31 8 2022

8
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2. Vsebina in orgoniwcija tzlojno-izobraZevalnega dela

Pregled obsega pouka

Predmetnik
PREEIMErr 2「 ,「 4″ 5.t 64 &た 9. t.

Slovensaina 6 7 7 ヽ ヽ 4

l\latematika 4 5 I 4 4 4

Tuii iezik 4 3

Likovna umetnost つ つ
| 1 1 1

Clasbena umetnost つ つ
1 1 l 1

D.uZba

Geografrja 1

Zgodovina 1
つ , つ

DrZavljanska in domovinska vzgoja
in etika

1 1

Spoznavanie okolia 3

Fizika 2 2

Kemiia , つ

Biologiia
Naravoslovie
Naravoslovie in tehnika 3 3

Tehnika in tehnologiia l 1

Gospodinistvo 1

Sport ♪ 3 3 3 3 つ

lzbimi predmet I
Izbimi predmet 2 1 1 1

Izbimi Dredmet 3 1 1 1

Neobvezni izbirni predmet 2/1* 2ノ 1' 2/1' つ
‘

Oddelina skupnost 0,5 05

Stcvi!o prcdmetov 6 6 6 8 9

Stevilo ur na teden 20* 24 26 29.5 29 29

Stcvilo tcdnov pouka

Dnevi deiavnosti
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 D D 3

TchniSki dncvi 3 3 3 4 4 4

l1 朦
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Zaradi izvqanja poskusa >Uvajanje tujega jezika v obveznenr programu in preizkuianje koncepta
raz5irjenega programa v O5< sta v l. razedu 2 dodatni uri rednega programa (prvi tuj jezik angleSdina) in v 7.

razredl2 dodatni uri pouka drugega tujegajezika nemidina. Razlikaje formalno urejena s sklepom: >Sklep o
uvedbi poskusa Uvajanje tujega jezika v obvemem programu in preizkuSanje koncepta razlirjenega programa
v osnovni Soti< (MIZS, 6034-2612018ll, I 5. 5. 201 8) in sklepom >Sklep o izboru osnovnih Sol, ki se vkljudijo
v poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizku5anje koncepta raziirjenega programa v
osnovni 5oli (ZRSS, 6040-25/20 1 8- l (5004), 29. 5. 20 1 8).

Ure oddeline skupnosti
Ure oddeldne skupnosti (0,5 ure tedensko na oddelek). Razredne ure od 4. do 9. razeda bodo potekale

po razporedu na umiku.

Izbirni predmeti
Izvajali bomo 9 skupin izbimih predmetov v Gabrovki in 4 na Dolah. Udenci so se odlodali za dva ali

tri izbime

Neobvezni izbirni predmeti
Neobvemi prvi tujijezik angleSiina v L razredu so v spomladanskem delu izbrali vsi u.enci (starSi).

V postopku pridobivanja soglasij za uvedbo poskusa >Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in
preizkusanje koncepta raz5irjenega programa v OS( so vsi starsi podali soglasje k izvajanju tega predmeta kot
obvezni prvi tuji jezik.

V spomladanskem delu. ko smo zbirali prijave na neobvezne izbirne predmete. so se utenci prijavili k
tehniki, Sportu, ra6unalniSfvu in umetnosti v Gabrovki. Na Dolah pa so izbrali tehniko in raaunalni5tvo. Za
tehnikoje bilo v Gabrovki prijavljenih za dve skupini udencev. Na Dolah in v Gabrovkije bil zelo velik
interes po izbimem predmetu radunalni5tvo. Po normativih smo lahko v Gabrovki in na Dolah organizirali po
dva neobvezna predmeta. Poskus ))Uvajanje tujegajezika v obveznem programu in preizk-uSanje koncepta
razSirjenega programa v 05< nam omogoda. da dejavnosti raz5irjenega programa. znotraj raz5irjenega
programa, organiziramo drugaie, bli2e interesom udencev. Zaradi tega bomo Sport (gibanje) in umetnost na
Dolah in v Gabrovki, dodatno izvajali za zainteresirane ueence v okviru RaP-a.

Ker smo v poskusq se neobvezni izbirni predmeti ne ocenjujejo.
Za neobvezne izbirne predmete s podrodjajezikov v 3. triletju se udenci v maju niso odloEili.

Oblike uine diferenciocije, monjie uine skupine
Pri vseh predmetih poteka notranja diferenciacija in individualizacija pouka - upo5tevanje

individualnih razlik med udenci.
Pouk sloven5dine, tuj ega jezika angleSdine in malematike v oddelku 6. in 7. razreda na Dolah

izvajamo v manj5ih udnih skupinah po I uro tedensko. Pouk v manjSih udnih skupinah izvajamo tudi v
oddelku 8. in 9. razreda na Dolah pri vseh urah sloven5dine, nratematike in tujega jezika angle5aina. V
Gabrovki poudujemo v manjSih skupinah v 5. razredu pri matematiki, slovenSdini in tujem jezikx angleidina s

po eno uro na predmet tedensko.
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Preverjanje znanja uiencev 6. in 9. razreda z nacionalnimi preizkusi znanja
Preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi je za uience 6. in 9. razreda obvemo. V 6. razredu se

preverja znanje sloven5dine. matematike in tujega jezika. V 9. razredu se preverja znanje slovenSdine,

matematike ter tretjega predmeta. Izbrani predmeti za naso Soloje kemija.
e znania udencev z NPZ na matienr rn rumiこ ni sOli:

ROK 6. razred 9 razred

Rcdni rok 4 5 2022-slovcnζ こina 4 5 2022-slovenζこina

6 5 2022-matcmatika 6 5 2022-matcmatika
10 5 2022-anglcSこ ina 1052022-kemiia

Dnevi dejovnosti (vsebina)

KULTURNI DAN OKVIRNI DATUM

l. triletje

GledaliSka predstava maJ 2022

Zdrava zabava 24 12 2021

PreSernov dan februar 2022

Zak」 uこek bralne znaこ kc(K可セ雨ca Llり a lG,ostJi razredi

Mestni muzcJ Lll→ junlJ 2022

2. triletje (4. in
5. razred)

GledaliSka predstava Heidi (4G, 5GD, 6GD)
datum dolodi KC Janeza
Trdine Novo mesto

Novoletno praznovanie zadnii Solski dan v decembru

Tema 5olskega parlamenta oktober 2021

3. trilede (6. do
9. razred)

SREDNJI VEK (medpredmelno povezovanje) november 2021

Opereta Netopir (SNG Maribor) in ogled Maribora 13 12 2021

Obisk institucij (Solski muzej, Mestni muzej, Narodna
galerija...) apil2022

NARAVOSLOVNI DAN OKVIRNI DATUM

l. triletje

Zdravje Solarja september 2021

Prehrana 16 oktober 2021

Zivje● ski prOStOr:Gozd lG、 Travnik 2G.1.2D,VOda 3G oktobet 2021, junij 2022

2t」に」e(4h
5 ra7red)

Zasvojenost (5GD), Prepredevanje poSkodb (4G) september 2021

Vamost(5GD),Go」 (4G) december 2021

Oglcdi‐ POst● nsbjama.Prcttamski grad(4G,5GD) marec 2022

3 trilede (6. do
razred)9

Travnik 6. in 7. r, Organski sistemi 8.r, Ekologija 9.r maj, april2022
GiballJe 6 r.Zdrava prehrana in bolczni 7 r,Odrぶ こall c in

spdnost 8 r,Drogc m pasd J■ ie● a9r l 12 2021



lPrehrana, Ogled ekoloSke kmetije Zabukovec (samo 9. r) ljanuar ZOZ 2 |

TEHNISKI DAN OKVIRNI DATUM

l. triletje

Promet Oktobcr 2021

Tchniζ ki izdclck december 2021

TehniSki izdelek marec 2022

2. triletje (4. in
5. razred)

Ogled KSP Lirija Rudnik Sirarjevec (4G, 5GD) iuni! 2022

Ustvarialni in solidami (??) oktobcr 2021

Promet (kolesarski izpit 5G) o鳳obcr 2021

Ekologija april 2022

3. trilede (6. do
9. razred)

Promel 17 9 2021

Ustvarjalni in solidarni 6.8 in9r,TD v CSOD Burla 7r

oktober - november 2021

89r, marcc 2022 7r,

Obdelava podatkov, mostovi, radunalniSko opismenjevanje,
klimogrami 6.r, Poklicna
orientacija - ogled srednjih Sol Novo mesto + ogled
proizvodnega obrataT. - 9. r november 2021

Ogledi (park voja5ke zgodovine Pivka, ogled kraikih
pojavov) 27 9 2021

SPORTNI DAN OKVIRNI DATUM

l. triletje

Jesenski pohod 3. september 2021

Sankanje. igre na snegu ianvat 2022

Spomladanski pohod marcc 2022

Testiranie za SVK. Sportne igre aotil 2022

Plavanje jtnij 2022

2. triletje (4. in
5. razred)

l. Dan slovenskega Spona (Pohod I ) 2292021

2 Pohod prva Dolovica novembra

3. Sankanie, zimski pohod imuar 2022

4 Melenle za sVK in SI april

5. Plavanje

zadnj i teden pouka. junij
2022

3. triletje (6. do
9. razred)

L Dan slovenskega Sporta (Pohod I ) 2292021

2. Pohod / plavanie Drva polovica novembra

3. Smuianie. sankanie. zimski pohod ianuar 2022

4 McriC■ie za SVK in SI april 2022
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5. Plavanje
adnji teden pouka, junij
2022

Ekskurzija, pouk na terenu
Za udence 6.-9. razreda matiane in podru2nidne Sole bo organizirana enodnevna ekskurzija: Idrija

bolnica Franja, 13. 5. 2022 (vodja Ksenija Pavlin).

Vaja v evokuaciji
V Solskenr letu bomo izvedli vajo v evakuacij i prostorov med poukom. ie bo moZno uskladiti

termine, bomo k sodelovanju povabili gasilce.

Sola v naravi
Za uience 5. in6. razreda bo organizirana zimska Sola v naravi od 13. 12.2021 do17.12.2021 na

Rogli.

Naravoslovna Sola v naravi za udence 7 - runeda bo potekala od 21. 3.2022 do25.3. 2022 v CSOD v
domu >BURJA< v Seiah.

1. Vsebina in organiucua dodatnega vgojno-izobraietalnega dela

Dejavnosli ob pouku, radirjeni program (RoP)

Na Soli izvajamo poskus >Uvajanje tujegajezika v obvemenl programu in preizku5anje koncepta

raz5irienega programa v OS<. Za izvedbo triletnega poskusa.ie bilo izbranih l9 osnovnih 5ol.

RazSirjen progam (podaljSano bivanje. jutranje varstvo. neobvezne izbime predmete, interesne

dejavnosti, dodatni pouk, dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomod) bomo izvaiali drugade kot v
preteklih letih. Predvsem z organizacijskega staliSaa. Namesto zdravega 2ivljenjskega sloga in dosedanjih

oblik razSirjenega programa bomo v okviru poskusa preskusili nov model.

Ves razSirjeni program osnovne sole bo razdeljen na 3 podrodja: zdravje, gibanje in dobro psihidno in

fiziano poeutje otrok. kultura in tradicija- druge vsebine in dejavnosti. povezane z obveznim in raz5irjenim

programom Zivljenja in dela Sole.

Vsako podrodje bo razdeljeno na ved sklopov (gibanje. tehnika, zdravje, prehrana ... ). Posamezni

sklopi in dejavnosti bodo nadomestili sedanje neobvezne izbime predmete, interesne dejavnosti. podaljSano

bivanje, individualno in skupinsko pomod ... Model razvija Solska projektna skupina, v sodelovanju s

projektno skupino ZRSS in MIZS. V skupini so: Tadeja JesenSek, Lidija Jev5ovar, Alekandra Kokalj, Jana

Marolt, Barbara Teiak.
Za organizacijo skupin in dejavnosti smo upoStevali prijave k neobvemim izbimim predmetom,

jutranjemu varstvu in podaljSanem bivanju ter soglasja star5ev k vkljudiwi v poskus. Tako se bodo v
leto5njem letu znotraj posameznega sklopa izvajale vsebine in dejavnosti neobvemih izbimih predmetov.
Pouk sklopa bo potekal skoraj enako in v enakem obsegu kot pri neobvemem predmetu. Predmet se ne bo
ocenj eval.

V okviru podrodja krrltura in tradicija se bosta izvajala dosedanja otroSki in mladinski pevski zbor.
Za udence. ki so prijavljeni v podaljSano bivanje, borno pripravili dejavnosti, primerljive z dejavnostmi

sedanjega podaljSanega bivanja (samostojno inlalisodelovalno uienje, igra in samostojno naertovanje
prostega dasa, medvrslniSko. medgeneracijsko in mednarodno sodelovanje) in varswo do dogovorjenega iasa,
ko bodo odSli iz Sole. Ker bodo dejavnosti bolj strukturirane, bodo lahko udenci odhajali pred ali po
zakljudeni dejavnosti.

Raziirjeni program bomo poskuSali izvajati tako. da bo uaencem onrogodal zdrav osebnostni razyoj.
usklajen z njegovimi zmoZnostmi in priiakovanji, interesi. talenti in potrebami.

Gibanje in Tdrauje 7a dobro psihiino in fi7iino poiutje

Gibonje

o Elementame, Stafetne in Sportne igre ・  Sportne igrc in ckipni spOlti
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. Ekipni Sporti . Kosilo
o Sport - gibanje . Zelisaarstvo
o Korektivna vadba . Malichef
o Dogodiv5tine v naravi
o Kosarka (Gib-KoS) Zdrqvie in varnosl
o Zlati sondek (pohodi, rolanje, sankanje) o Kolesarski izpit (tedajno izvajanje)
o (S)Prosti das o Prva pomot

. Zdrav in varen vsakdan
Hrana in prehranievanie o Igrajmo se in se spoznajmo

o Prehrana - kosilo, malica . Poznavanje sladkome bolezni
. Moj planet in jaz

Kultura in lrodicija
. Spretni Prstki

Kullura. umetnost in dediiiina . Roane spretnosti
. Nekaj ved o Tehnika (NTE)
. Medgeneracijski bralni klub . Mali raziskovalci
o Likovni eksperimenti r Novinarski kroZek
o Likovne delavnice o Berem rad
. Likovni talenti, delo z nadarjenimi . UdenjejeQl
o OPZ I Dole . Dopolnilni in dodarni pouk
. OPZ 2 Dole . The Nerds
o MPZ Dole
o OPZ I Gabrovka Kultura sobivanja
o OPZ 2 Gabrovka . NaS svet
r MPZ Gabrovka . Raziskujem svet
. Orkester ukulel . Igra
o Orkester ukulel Dole . Ustvarjalnice
o DeZela pravljic . Promet
o Slikarije o Prostovoljci
. S knjigo v svet
. Knjige imam rad Tuji ieziki

Vsebine iz iivljenjo in dela osnovno Sole

Samostojno in sodelovalno uienje
o Uienje je QL
o Ratunalni5tvo (NRA)
. Logiana posast

o Gubamo mo2gane
. Berem rad
. Lego
o Tekmovanja
o Dopolnilni pouk
o Dodatni pouk
o ABC radunalniStva
o KnjiZni molj
. Razmigajmo mozganike
o DNsoQL
. BP na Net
o Umirim in sprostim se.

. Lego

● Sprctni prstki

fFa′″sα″οs′ 0メ″0′ασrraッα″′
`′

rasretta cttα

● Prostiこas

● Mali ζef

● Igra

o Konstruktor

e Z igro do zntta

● Prosta igra

●Ustv可 Jna igra

・ (S)prOstiこ as

・  JutranJc vars～ o

ル″̈  ″θdge′θ″αc″ sわ れ ″Od″■o楓ο

s開¢わoα″ο

●NEON
e も。lska skupnost

o lgraJmo sc
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Obseg dejavnosti za izvajanja poskusa )Uvajanje iujegajezika v obveznem programu in preizku5anje

koncepta raz5irjenega programa v OS<je doloden po normativih za naslednje dejavnosti:
. neobvemi izbimi predmeti
. individualna in skupinska pomod (0,5 ure na oddelek)
. dopolnilni in dodatni pouk (l ura tedensko na oddelek)
. interesne dejavnosti (2 uri tedensko na oddelek)
o pevski zbor (otroSki in mladinski na Dolah in v Gabrovki)
. ure, namenjene kolesarskim izpitom
. jutranje varstvo v l. razredu v Gabrovki in na Dolah
o podaljSano bivanje od l. do 5. razreda na Dolah in v Gabrovki
. posebne ure, namenjene gibanju (nekdanji Zdrav Zivljenjski slog)

V okviru modela razSirjenega programa bomo dejavnosti nekdanjega jutranjega varstva ponudili tudi
udencem 2. in 3. razreda. Dejavnosti bomo za udence v Cabrovki izvajali od 6.25 do zadetka pouka.

Dejavnosti nekdanjega podaljSanega bivanja se odvijajo v okviru nrodela raziirjena programa, izvaja se

po dejavnostih. Organizirano je v 3 skupinah, 2,64 oddelka za udence od l. do 5. razreda OS Cabrovka (76

udencev). Poteka od 11.30 do 16.30. Na Dolah poteka v dveh skupinah, 1,20 oddelka za uience od l. do 5.

razreda (40 udencev). Poteka od ll.30do 15.10.

Sr9ο rr″
`α

l″ッ″
“

″

Izvajamo vsebine Sportnega programa Zlati soniek. Krpan in druge dejavnosti. V okviru RaP-a

izvajamo dodatne ure gibanja. Sredslva za izvajanje dejavnosti pridobimo od Ministrstva za solstvo ter

Obdine Litija.

Tekmovanja v aronju
KoLEDARr[Kvov{NJvSoLsKf,M LETIr 2020,1021

[LKヽ 1()ヽ ヽヽ J「 ヽ Zヽ ■` Jl SO]ヽ K0 RI(:[iS K() I〕 R′ ヽヽ ヽ〔)

Tekmovanje za Vegovo priznanje 17 3 2022 6 4 2022 23 4 2022

Tekmovanje za Stefanovo primanje 2 2 2022 14 4 2022 21 5 2022

Tekmovanj e za Cankarjevo
priznanje

9 11 2021 9 12 2021 12 2 2022

Tekmovanje iz logike 23 9 2021 16 10 2021 6 11 2021

Tekmovanje v manju angleSiine 7.

razred

Tekmovanje v znanju angleSiine 8.

razed
:1 11 2021 / 16 3 2022

Tekmovanje v manju angle5dine 9.
razted

11 11 2021 / 16 3 2022

Tekmovanje iz manj a KEM za
Preglova primanja 17 1 2022 26 3 2022 7 5 2022

Tekmovanje v znanj u zgodovine 7. 12 2021 / 10 3 2022
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Tekmovanje v manju geografije 16 11 2021 / 2 4 2022

Tekmovanje za Proteusovo primanje 20 10 2021 / 3 12 2021

Tekmovanje v manju o sladkomi
bolezni

15 10 2021 / 20 l1 2021

Vesela Sola 9 3 2022 / 13 4 2022

Tekmovanje iz sloven5dine za
Canlarjevo priznanje Mehurdki

29 3 2022 / /

Usposabljonje zo vorno voznjo s holesom
Zakon o varnosti cestnega prometa nalaga osnovni Soli. da usposobi udence za samostojno voZnjo

kolesa v prometu. Program usposabljanja obsega teoretidni in praktiini del. Izkaznico za samostojno voZnjo v
prometu lahko pridobi udenec. star deset let, po uspeSno opravljenem preizkusu znanja in praktianih
sposobnosti (kolesarski izpit), star5i polrdijo soglasje s podpisom na izkaznici.

Teoretidna manja in izpit izvajamo v 4. razredu (mentorici Katarina Perko in Zdenka KraSevec).
praktidno usposabljanje in praktidni izpit izvedemo v 5. razredu (mentor Nejc Medved).

Plavalni teiaji
o Plavafni tedaj za udence 2. razreda (obvezni, 20-umi): od 6. 6. 2022 do l4- 6- 2022
. Plavalni tedaj za ueence l. razreda ( lO-umi): od 30.5.2022do3.6.2022
. Plavalni tedaj prilagajanja na vodo za najstarejSe otroke v vrtcu ( l0-umi): od 9. 5 2022 do 13. 5.2022

Plavalne tedaje bomo izvedli v bazenu v Srnartnem. Plavalni teaaji bodo v spomladanskem dasu, glede na
razmere v drzavi.

Organizacije in druitva
Na Soli bodo delovale naslednje organizacije in dru3tva:

o 5olska skupnost. mentorica: Barbara TeZak;

Razliine oblike skrbi zo telesni in duievni razvoj uiencev
Solska prehrana (zajtrk, malic4 kosilo, popoldanska malica)
Solska komisija pripravlja jedilnike v skladu s prehranskimi smemicami olrok in mladostnikov in

spremlja razvoj podrodja. Komisija za pripravo jedilnikov:
Maja Bahor - organizator Solske prehrane
Natalija Brlogar - kuharica v Gabrovki, vodja kuhinje
Bemarda Strah - pomodnica kuharice v Gabrovki
Sonja Golob - pomodnica kuharice v Gabrovki
Marija Sluga - kuharica na Dolah
Marinka Lenart - vodja Vnca iebelica
Maja Plazar - koordinatorica zdravstvenega programa na Soli

Prevozi ulencev
Udencem zagotavljamo prevoze v Solo in domov. skladno z zakonodajo in organizacijo dela na Soli.

Prevoze opravljamo z dvema lastnima kombijema in prevomiki po pogodbi z ustanoviteljico
(AvtoprevozniStvo Sandi Kra5evec, s. p., in Altobusno prevozniStvo Miran Zupan, s. p.).

Zdravstveno vtrstvo
Zdravstveno varstvo poteka po programu Zdravstvenega doma Litija. Osnovna Sola mora sodelovati z

zdravstvenimi zavodi pri izvajanj u zdravstvenega varstva otrolq zlasti pri izvedbi obveznih sislematidnih

zdravni5kih pregledov za otroke, vpisane v l. razred. ter pri opravljanju sistematidnih zdravstvenih pregledov

v dasu Solanja in cepljenj. Sodelujemo tudi pri preventivnih zdravswenih dejavnostih.
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Zdravslveni dom Litija, ambulanta medicine dela, je tudi pogodbeni izvajalec zdravniSkih pregledov za

zaposlene. Zaradi prezasedenosti se pogosto poslu2ujemo tudi ambulante medicine dela v Zagorju in

Trebnjem.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, skrbi za redne

zdravslveno-higienske preglede v kuhinjah zavoda.

Lipovec, d. o. o., spremlja mikoklimatske pogoje. skladnost s podrodja vamosti pri delu, skladnost

otroSkih igri5d in po2arno varnost.

Sodelovanje in prostovoljno delo - medvrstni5ka pomot. Na Soli deluje skupina prostovoljcev, pod

mentorstvom Maj e Plazar.

Vtgoja za lrajnostni razvoj: zdrauie, ekologiia, varovonie okolia

Zbiralne akcije
Zbiramo odpadne snovi. Star papir - v korist Solskega sklada. Plastidne zamaSke v humanitame

namene. Zbiramo in loiujemo tudi ostale odpadke, ki nastanejo z naSo dejavnostjo: biolo5ke. uporabljeno
kuhinjsko olje. plastiko, steklo. ploievino. tonerje in kartu5e. Odpadke lodujemo in odlagamo na ustrezna

zbiralna mesta. Kot vsako leto bomo tudi letos namenili pozomost doslednemu lodevanju odpadkov po celi

5oli.
Aktivnosti za Solske novince
Sredanja z vrstniki v Solskih prostorih in pri razliinih dejavnostih

Sobka skupnost
Sokki parlament
Tema nacionalnega parlamenta v Sol. lefi 202112022: >Moja poklicna pot<

Potitniske ustvarjalne delavnice
Izvajamo po dogovoru, skladno z interesi, v dasu jesenskih poiitnic.

Projekti in prednoslne naloge

Postopno prilogajanje Solskih novincev na iolsko okolie
Vodijo uditeljice l. razreda Sole v Gabrovki in na Dolah ter vzgojiteljice Vrtca eebelica.

E VS prostov o lj edp r o stovo li ka
Imamo akreditacijo kot gostiteljska organizacija za prostovoljce EVS. V leto5njem letu smo

akreditacijo obnovili. Projekt poteka v okviru evropskega projekta Erasmus+. V sodelovanju z MC Litija
bomo ponovno gostili prostovoljca iz tujine, takoj ko se bodo uredile razmere okog omej itev in prehajana

med drZavami zaradi Sars_CoV2 rirusa.

Zdrava iola
S svojimi stalnimi prevenlivnimi programi smo se prikljudili mre2i zdravih 5ol (september 2008).
Tudi v tem letu bo poudarek na:

o aktivnostih za vzdrzevanje osnovne telesne higiene (zobje, nos, roke, prostor),
o gibanju in gibanju na prostem (dodatne Sportne aktivnosti za vse otroke),
. vzgajanju udencev za uZivanje zdravih Zivil in pridobivanje zdravih prehranjevalnih navad,
. vzgoj i za varovanje zdravja pri aktiynostih v naravi (varnost, varovanje pred Skodljivimi

soninimi iarki, varovanje pred ugrizi klopov),
. vzgojiza prepredevanje nasilja.
. organizacij i predavanj:
o na temo nenasilje
r prepredevanje odvisnosti.

Shema iolskega sodja in mleka
Projekt poteka pod okiljem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeZelja. S projektom posku5amo

udencem omogoditi redne dodatne obroke zdravega ekolo5ko ali integrirano lokalno pridelanega sadja in
zelenjave in s tem spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave ter hkati omejiti nara.Sdanje pojava frekomeme
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telesne teZe in debelosti pri otrocih. ki prav tako poveduje tveganje za nastanek Stevilnih kroniinih
nenalezljivih bolezni sodobnega iasa. Razdelitve sadja in zelenjave snro razSirili tudi na razdeljevanje sveZega
mleka. Sodelovanje smo pridobili tudi v Solskem lefi 202112022.

Ekologija
Sola je usmerjena k varovanju okolja na vseh podrodj ih Zivljenja in dela. Nadaljujemo z vsemi

dosedanjimi ekoloSkimi aktivnostnri. Kot vsako leto bomo tudi letos namenili ved pozornosti doslednemu
lodevanju odpadkov na individualni in institucionalni ravni. V leloSnjem letu bomo z udenci pripravili
dvignjene grede, v katerih bodo uporabili tudi kompost, ki naslane ob kompostiranju odpadkov iz Sole.

Vzgojni nairt Sole

Uporabljamo vzgoj ni nadrt. ki smo ga sprejeli skupaj s starSi in udenci. Spremljamo njegovo izvajanje.
V primeru, da se pokaie potreba po spremembah ali dopolniwah. bomo predlagali njihovo sprejetje ostalim
dele2nikom.

V Sofskem letu 2021/2022 bomo posodobili in aktualizirali Solska pravila in hisne rede.

Podpora vodenja uiileljskih in vzgojitefskih zborov
Strokovni delavci se vkljudujej o v Studijske skupine. kijih vodi in izvaja ZRSS. S dimer imajo moZnost

slrokovnih stikov s strokovnimi delavci enakih predmetnih podrodij. kotjih sami poueujejo. Na manjSih Solah,
kjer je praviloma samo po en uditelj za vsako predmetno podrodje. veikrat pokriva tudi ved predmetnih
podrodij, je nujno, da ima stik z drugimi uaitelji predmetov. Na tak nadin si izmenjujejo ideje, dobro prakso in
evalvirajo svoje delo.

Vsak strokovni delavec ima moZnost udeleZbe na razlidnih izoblaZevanjih in usposabljanjih za svojo
strokovno rast.

Za yse strokovne delavce nadrtujemo 23.11.2021 predavanje Dr. Nine Ane Jiiger: Uienci s posebnimi
potrebami.

Razvoj inovativnih ainih okolij in proZnih oblik uienjo 7a dvig sploinih kompetenc na
podroiju kullure

Podpisali smo pismo o nameri za sodelovanju v projektu Razvoj inovativnih udnih okolij in proZnih
oblik udenja za dvig splo5nih kompetenc na podrodju kulture (JR ESS RIUO 2016-2021). Nosilec projekta je
Kultumi center Janeza Trdine iz Novega mesla. S kulturnim centrom redno sodelujemo tudi z udeleZbami na
njihovih predstavah.

Krepilev kompelence podjetnosti in spodbujanje prui,nega prchojanja med iTobrai,evanjem
in okoljem v osnovnih iolah

Podpisali smo konzorcijsko pogodbo za sodelovanju v projektu ))Krepitev kompetence podjetnosti in
spodbujanje promega prehajanja med izobrazevanjem in okoljem v osnovnih Solah<, >Pogum<. Skupaj z
Zavodom RS za Solswo, Pedago5ko fakulteto v Ljubljani. Pedago5ko fakulteto v Kopru, Gospodarsko
zbomico, Solo za ravnatelje, In5tilutom Jo2ef Stefan, Zvezo kultumih dru5tev Slovenije in 180 osnovnimi
Solami. V projektu sodelujemo kot implementacijska 5ola. Dejavnosti projekta >Pogum< se izvajajo 2e dve

leti. Izvajamo in preskuSamo modele. ki so nastali v razvojnih 5olah.

P rev e ntiv n e dej avnosl i
Prugrum NEON za preventivo zlorabe otrok za 3. rared
Program NEON - Brez nasilja nad vrstniki (uienci 5., 7. in 6. raueda)
To sem jaz - verjamem vase, l0 korakov za bolj5o samopodobo

Skrb za varnosl
Sk-upaj z gasilskimi druSwi bomo organizirali vajo v evakuaciji. V lanskem letu je bila izvedena kol

seklorska vaja. v letoSnjem letu pa bomo povabili k sodelovanju le razpoloZljive gasilce.
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Domovinska vzgoja in vzgoja za vrednole
Poudarek bo na oblikovanju vrednot, zlasti ljubezni do domovine, domadega kraja, doma, ljudi in

poznavanju njihovega dela ter spo3tovanju drugadnosti.

Proslave in prireditve

Prircdite\ C'as

Pn i Solski dan sprejem pnoiolce\ 1 9 2021

Spomin na mrtve - spominska slovesnost Oktobcr 2021

Prireditev - jesenska lrznica Novcmbcr 2021

Proslava ob dnew samostojnosti in enotnosti Dcccmbcr2021

Kultumi prazrik - zunanji izvajalci- koordinacija Fcbruar 2022

Dan zena. materinski dan (skupaj s KS) Marcc 2022

Sreaanje staJejsih obcanov in k odajalce! lwij 2022

Zakljudna slovesnost za 9. razred lunij 2022

Dan drfuvnosti - zalilju!'na slovesnost l,]nij 2022

Proslava za RK - Cradisae kooec oktobm 2021

Sprejem pnoSolcev v podmladek Rdeaega kriza Maj 2022

PRILAGODITEV DEJAVI\OSTI V POVEZAVI S SPREMENJENIMI

RAZMERAMMOVEZAVI S Sars CoV 2

V Solskem letu 2021122 zaradi novega corona-19 virusa naartujemo pouk po prenovljenem modelu B
(Modeli in nrioorocilL202l -22 (zrss.si)). Po tem modelu, se vsi ueenci izobraZujejo v Soli oziroma vzgojno-

izobraZevalnem zavodu. Pri tem veljajo omejiwe. ki se nana5ajo na vzdrZevanje higienskega reZima 1er

izvaianie prevenlivnih ukrepov. Omejitve so tak5ne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev

moZno izvajati vzgojno-izobra2evalni proces v Soli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka izvajanje
obveznega in raziirjenega programa zunaj Solskih prostorov, natanano evidentiranje udencev pri izvajanj u

neobvemih in obveznih izbimih predmetov. izvajanje interesnih dejavnosti. varstva vozaaev, odmorov,
prehrane prevozov in drugih dejavnosti.

Hkrati z izvajanjem pouka po modelu B moramo pripraviti pogoje tako, da bi lahko delno (BCl, BC2,
C, D) ali v celoti izpeljali nadaljevanje pouka tudi na daljavo (C, D).

Velika verjetnost je, da bomo morali zaradi posameznih obolelih udencev/otrok ali zaposlenih zaradi
potrebnih karanten za posamezne oddelke in skupine preiti na model BCI in izvajajo pouk za posameme
udence in posamezne oddelke na daljavo. Ravno tako je potrebno predvideti primere, ko uaitelj dela od doma
z udenci v Soli in z udenci, ki so doma, na daljavo. Vsak trenutek lahko priEakujemo stanje ali informacijo, ki
bo zahtevala prehod v drugaden nadin dela na zavodu. Za udinkovito delo na daljavo je potrebno prehodno
izYesti aktivnosti, ki bo do to zagolavljale. Na podlagi izkuienj v preteklih dveh letih, predvsem pa na podlagi
izkuienj preteklega leta lahko aktivnosti in ukrepe natanano nairtujemo.

Noirl aklivrrosll
Zp.3t. Podrodje Aktivnosti Roki Nosilci,

izvaiaio
1 IKT, stonie, ztpotovitev

Ugotavljanje in
zagotovitev ustremega

l. Ugotavljanje potreb po ustreznih
prenosnih ra6unalnikih in tablicah pri
strokovnih delavcih

25 8 2021 ――
り

ａ

ｔｅ

．ａｓ
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ａ

Ｕ

Ｎ
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stanJa lKT

Ciり : VSi
uёenci naJ

sodelovai

dabaV。

uditelj i in
imajo mo2nost
pri pouku na

CerovSck,

Miha
McdvcSek,

Aktuaini

ROID
2. Vsi ueitelji in strokovni delavci, ki

bodo delali na daljavo imajo
zagotovljen slu2ben prenosni
radunalnik ali tablico (v primeru da le
ne bo, potenr se izposodijo radunalniki
in tabtice iz uailnic).

1 9 2021 lgor Hostnik,

Aktualni

ROID

3. Ugotoviti moZnosti dela uaencev na
daljavo od doma (zbrati podatke o
utencih, ki radunalnika, tablice,
pametnega mobilnega telefona.
povezave do intemeta (ali zadostnega
prenosa podatkov v mobilnem
omrezju). Pri tem se lahko oprete tudi
na podatke in izkuSnje iz lanskega dela
na daliavo.

1  9 2022,

sprod

RЯ 7redniki.

u。 lCり i

4. Pripraviti naart zagotoviwe ustrezne
opreme ueencenl

25 9 2021 Igor HOstnik,

ROID
5. Skupaj s starsi zagotoviti ustrezne

pogoje za morebitno delo na daljavo
(uporabijo se obstojedi razpolotljivi
raCunalniki s posodobljeno
programsko opremo, novo nabavljeni
prenosni raaunalniki. izposoja iz
raturalnic. ie ne uspemo pmvoaasno z
nabayo ustreznih koliiin).

2. 10.2020,
ob
vzpostavitvi
potrebe za
delo na
daljavo

Razredniki.
ROID, Igor
Hostnik,
Tadeja
JesenSek

つ

Komani*acijsko o*olje
Komunikacija poteka
preko sluZbenih e-
postnih naslovov
(*@guest.ames.si ali
+@os-gabrovka-dole.si)

in Solskih e-po5tnih
naslovov udencev.

l. Vzpostaviti AAI prijavo in
zago(oviti e-po(to vsem delavcem in
uaencem

2. Nuditi podporo pri vzpostavilvi in
uporabi

1 9 2021 ROID

3. Nauaiti in praktiino preveriti uporabo
e-poste pri udencih

I .9.2021
Sproti,
vzporedno
z rednim
delom

RЯ zredniki,

udtCり i,

pomoc     in

razresevanJc

tcttav:ROID

4. Navezali e-postno komunikacijo z

vsemi starSi po njihovih e-naslovih,
preko katerih bo potekala

komunikacija o vseh pomembnih
informacijah o razredu in njihovemu
otroku.

1 9 2021 Razredniki

5. Usmerjati uaence in starse na

spremljanje spletnih strani zavoda,

kjer bodo objavljene vsa bistvene in

aktualna obvestila o stanju in

dogaianiu na Soli

Celo Solsko
leto

RaYnatelj,
razredniki. vsi
strokovni in
ostali delavci.

6. Obvesdanje starsev, udencev in okolja
o altualnih informacijah na nivoju
zavoda

Celo Solsko
leto

Ravnatcl,

pOmocnica
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7 0bveOこ anje v primeru poJava
okuttbe:lЧ :ZS: 01 400 52 69 ali 030

483010,
ObmoCna cnota NIJZ LJubbana o1 58

63900
Zdravstvcni domし ■ja 01 890 04 28
ali 01 890 04 00

Ob pojavu RqvnateU

Uino okolje
Utno okolje za delo na

daljavo: SPLETNE
UaILNICE (Ames,
Moodle),
videokonferendni sistem
ZOOM (licenien)

Postaviti sistem spletnih udilnic za vse
raztede, z moznostjo vkljuaitve vseh
predmetov

1 9 2021 NataSa

Ccrovsck  do
zaこ etka ζ leta,

R01D

9. Zaeei z uporabo svojih spletnih
udilnic (webinar)*
lzobra2evanje za delo v
videokonferendnem sistemu ZOOM
(webinar)*r

1 9 2021 Vsi strokovni
delavci

l0.Vkljutiti uaence v spletne uailnice.
seznaniti z uporabo in poskusno

delovanje

Od  1   9
2021,sproti

p●   pⅣ ih

urah

Vsi strokovni
delavci

ll.Uporaba spletnih uiilnic pri pouku. z
dodatnim ciljem razvijanje veSdin

uporabe

1 92021

daje
Vsi strokovni
delavci

D Nttrntnnie oechgoiLcgo dela in pedqoiho delo
l. Pripraviti letno pripravo z dolodenimi

cilji, standardi in vsebinami z
mohostjo izvajanja kot pouk na

daljavo luporabiti digitalizirane uane

naane. predloge in usmeriwe, ki so jih
dobili na sredaniih Studiiskih skupin)

21 9 2020 Vsi uditelji in
slrokovni
delavci

2. Priprava gradiv, ki omogoEajo

uaeneevo aktivno delo na daljavo (ne

le odlaganje pripravljenih navodil za

uaenaevo samostoino delo).

Skozi  celo

こoisko lcto

Vsi uiitelji in
strokovni
delavci

3. Medpredmetno povezovanje in
priprava skupnih tematskih sklopov in
uanih enot

Skozi celo
Solsko leto

Vsi uiitelji in
strokovni
delavci

4. Prilagoditev umikov za delo na

daljavo: nekaj ob stalni uri
(videokonference, klepetalnice.
anketiranja....), nekaj za dan. vei dni.
ledensko

Ob pojavu Ravnatelj,
razrednik.
uditelj i

5. Pripraviti podpomo mreZo udencem za
delo na daljavo luaitelji. strokovni
delavci, soSolci), s posebno
pozomostjo na uaence s posebnimi

Dotrebami

Ob pojavu R,7rcdniki,

izvaJalci DSP,

ISP,  OPB,
knJimiこ arka

6. Naartovati in usklajevati preverjanja in
ocenjevanja znanja udencev pri delu
na daliavo

Razrednik,
uditeljski zbor

7. Nadnovanje in priprava prilagojenih
dni dejavnosti za delo na daljavo za
posanrezne ueence (BCl ). posarnezne

oddelke (8C2, C) vse oddelke (D)

Aktlvi

4 Orga4たαr′αル′″′昭οdi"`
I . Organizacija dela v primeru odsotnosti Ob poiavu Ravnatelj,
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uaitelje\' (samo osamitev, karantena,
bolezen- .-.
V primeru odsotnosti posameznih
uaiteljev, ob prisotnosti vseh udencev
v Soli: nadomeSdanje kot ob obieajnih
odsotnostih, strokoyno 6im bli2je.
a.V primeru zmoZnosti uditelja, da

dela od doma, priprava aneksa k
pogodbi. Uaitelj posreduje
gradiva strokovnim delavcem. ki
nadonre5dajo (lahko tudi preko
ZOOM izvajanje pouka).

b. V primeru odsotnosti oddelka in
manjse Stevilo uditeljey,
kombinacija dela od dom4
nadomeseanja in spremembe
umikov. Tudi za odsotne oddelke
poteka pouk na daljavo, ki ga
izvajajo vsi uCilelji. razen Ce bi
zdravstveno slanje odsotnih to ne
omogodalo.

c, Odsotnost vedjega Stevila
uaiteljev. ob polnem ali pre(e7ni
prisolnosti vseh uaencev:
vkljuaitev vseh razpoloZljivih
strokovnih delavcev v pouk,
oryaniz.acla celotne predmetne
stopnje v razredno poudevanje.
Iskanje pomoei na drugih
zavodih rCSoD. ZRSS. sosednji
zavodi).

pomoanica
ravnatelja
(v vseh
zapisih: v
primeru
odsotnosti
raYnatelja,
prevzame
vlogo
pomoanica)

VSEBINE IN OBLIKE DELA STROKOν NIH ORGANOV SOLE

1. Ittitcljshi.hor
ST. DATUM CAS KRAJ VSEBINA

25 8 2021,

30 8 2021
800 Dole,

Gabrovka
Dclovni naё lt za ζolskO leto 2021/2022,umit

Ш ZaCJa dcla

4 10 2021 1500 Gabrovka Analiza individualnih delovnih nad(ov. uini nadrti.
medpredmetne povezave

3.
´
０ 12 2021 1500 Gabrovka Sprenrl janie napredka udencev. vzgoi na problematika.

4. 24 1 2022 1500 Gabrovka Ocenjevalna konferenca - analiza ocenjevanja
5 7 3 2022 1500 Gabrovka Analiza dejavnosti. realizaci.je LDN, Iekoae naloge
6. 11 4 2022 1500 Gabrovka Preverjanje znanja NPZ
7 9 5 2022 1500 Gabrovka Spremlianie napredka udencev
8 9 6 2022 1500 Cabrovka Ocenjevalna konfe renca za 9 . razxed
9. 20 6 2022 1500 Cabrovka Ocenjevalna konferenca za vse ostale razrede
10. 1 7 2022 900 Gabrovka Zakliuこ na konferenca za ζ01sko leto 2021/2022

24 8 2022 900 Gabrovka Dclovni nacn 2022/2023

Razpored in vsebina sej udileljskega zbora se lahko glede na okoli5tine in izkazane potrebe spremeni.
Poseben poudarek bomo dali: rednemu opravljanju obveznosti, spo3tovanju pravil in dogovorov,
diferenciaciji in individualizacij i ter postopkom ocenjevanja.
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2. Sltokovni oktivi
Na Soli bodo delovali naslednji strokovni aktivi:
AKTIV VODJA STALNI CLANI
ZA JEZIKOVNO TlaSa B‖ novcc  Marta HROVAT
IN KULTURN0  0BOLNAR    Jasna LEPOLD PHILLIPS
PODROC、,E MateJa SEVER

Anla MEDVESEK
Alcnka PATERNOSTER
Barbara TEZAK
Aleksandra KOKALJ
Ksen」 a PAVLIN

NARAVOSLOVNI Nataζ a CEROVSEK
TadeJa JESENSEK
MaaBAHOR
Nataζ a ZUPANCIC
Kscnり a PAVLIN
ManJa VIDMAR

OBCASNI CLANI
LidJaJEVSOVAR
Rebeka BAJEC
Ircna KOCI

Zdenka KRASEVEC
Tina PREGRAD PODLOGAR
MarJeta MRHAR
Marり aTROHA
Katarina PERKO
Vida MERCtlN
Jana MAROLT
MaJa PLAZAR

LidjaJEVSOVAR
Rebeka BAJEC
Zdenka KRASEVEC
Tina PREGRAD PODLOGAR
Mar」 aTROHA
Kttarina PERK0
Ma■ cta MRHAR
Vida MERCUN
Jana MAROLT
Maa PLAZAR

SPORTNl NeJc MEDVED

PRV0
TRILETJE

lrcna KOCI

LiduaJEVSOVAR
Rebeka BAJEC
Mtteta MRHAR
ManJa TROHA
lrena KOCI

Katarlna PERK0
Vida MERCtlN
Zdcnka KRASEVEC
Janez MEDVED

Rcbcka BAJEC
LidりaJEVSOVAR
MarJcta MRHAR
Matta TROHA
Jana MAROLT
Vida MERCtJN
MatcJa SEVER
Alenka PATERNOSTER
NeJc MEDVED

DRUG0
TRILETJE

Tina PREGRAD PODLOGAR
Zdenka KRASEVEC
Katarina PERK0

Alenka PATERNOSTER
J¨na LEPOLD PHILLIPS
Anlta MEDVESEK
Nttc MEDVED
Jancz MEDVED
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SVETOVALNO Ksenり a PAVLIN
DELO IN DSP

RaP(PODALJSANO Jana MAROLT
BⅣANJE)

Maa PLAZAR
Vesna KORES
Barbara TEZAK
B●ana CEROVSEK
Tamara MISヽ4AS

Vida MERCtIN
Vesna KORES
Tamara MISMAS
Aleksandra KOKALJ
MaaBAHOR

uditelj i. izvajalci uane pomodi

3. Rauedniki

Gobrovka

Dοた

4. Sokka svelovalno sluZba in izvajanje DSP

Delovno podrotjo lolske svelovalne sluZbe

. Vpis in sprejem otrok v solo
o Solski novinci

o Karierna orientacija in vpis udencev v srednje Sole

. Individualno in skupinsko delo z udenci

o Pomod udencem
. z uanimi tezavami

' z motnjami vedenja in osebnosti
. s dustvenimi motnjami
. ki so socialno ogroZeni

Ra2rCd Razrednik

l. triletje
l Irena Koci
つ

´ Lidila Jev5ovar
Rebeka Bajec

2. trilede
4 Zdenka KraSevec

Tina Pregrad Podlogar
6 Jasna Lcpold Ph‖ lips

3. triletje
7 Anita Medvesek
8 Nata5a CerovSek
9 Marta I lro\at

Razred Razrednlk

l. triletje

l

Marjela Mrhar
2

Katarina Perko
4

2. triletje
Marija Troha

6
Manja Vidmar

3. triletje
7

TjaSa Brinovec Obolnar
9
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r z zdravslvenimi tezavami
o Preventivno delo

. v oddelinih skupnostih

. v solski skupnosti (menlorica SS - Barbara TeZak)

. na Solskem parlamentu (tema v 5ol.lefi 202112022: Moja poklicna pot)

' 7 nadarjenimi ueenci
t pri interesnih dejavnostih
. na uswarjalnih delavnicah
. v okviru programa Zdrave Sole
. na podrodju trajnostnega razvoja

Vodenje zbirk podatkov

Vodenje in koordinacija Solskih preventivnih dejavnosti
. lzitekani
. To sem jaz
. Izberem nenasilje in sem svoboden - CAP

Sodelovanje s star5i

PedagoSko posvetovalno delo s strokovnimi delavci Sole in vrtca

Syokovno sodelovanje z vodsfvom Sole pri nalogah natrtovanja, spremljanja in evalvacije dela Sole in

vrtca
. Razvojnoproudevalnodelo
. Strokovno izobraZevanje in izpopolnjevanje
. Nadftovanje. spremljanje in evalvacija lastnega dela
. Ostala dela

Dodalno slrokovno pomoi
Udencenr s posebninri potrebami bonro nudili individualno uano pomoE po individualiziranih vzgojno-

izobraZevalnih programih. Dodatno strokovno pomod bodo izvajale pedagoginje Maja Plazar, Ksenija Pavlin,

Barbara TeZak, socialna pedagoginja Vesna Kores, psihologinja Monika Mavhar in logopedinja Ana Bovhan

(zGNL).

5. IzobraZevanie sttokovnih delovcev

Glede na skopo odmerjena sredstva MIZS bomo posvetili veajo pozornost izobra2evanju. ki ga lahko

organiziramo na Soli z manjSimi stroSki, izobraZevanju za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije

in izobra2evanju v podporo prednostnih ciljev dela. lzobraZevanja bomo organizirali na Soli v dasu, ki

omogoda vkljuditev vedine strokovnih delavcev. Poslu2evali se bomo predvsem svetovalnih storitev. ki jih
izvajaj o svetovalni delavci ZRSS in SR. Na izobraZevanja za posamezna strokovna podrodja (kjer je Stevilo

posameznih strokovnih delavcev manjSe) bomo poSiljali posamezne strokovne delavce, ki bodo znanja

prenaSali v kolehiv. Udele2evalise bodo tudi Studijskih skupin v okviru ZRSS.

Predvideni seminarj i in izobraZevanja:
. Nitelna toleranca do nasilja
o lzobra2evanja in usposabljanja za podrodje prepreievanja nasilja in komunikacije
. Posebnosti dela z otroki, ki imajo zdravsrvene teZave
o Svetovalni obiski svetovalcev ZRSS
o Konference z aktualno vsebino
. lzobraievanja za uporabo IKT

6. Letni delovni nairt iolske knjiinice OS Gfirovha - Dole
Prednostna naloga v tekoiem Solskem letu - urejanje in vodenje knjiiniine zbirke v okviru

enotnega knjiZnitnega sisteme, prenos baz in vzpostavitev rednega delovanja.
Solske knjiZnice so sestavni del vzgojno-izobra2evalnega dela v osnovni Soli. S skrbno izbranim,

strokovno urejenim in radunalniSko podpnim sistemom je knjiZnica informacijski, izobraZevalni ter kulturni
center Sole. Posebej pomembnoje sistematidno pedagoSko delo na vseh predmetnih podrodjih v sodelovanju z
uditelji. Z bibliopedagoSkim delom bomo usposobili uporabnika - ueenca za iskanje virov informacij.

Njene naloge so:
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. zagotavljati, Siriti in poglabljati znanje in vedenje udencev v okviru ciljev in vsebin udnega nadrta za
redni, dodatni pouk, pouk izbimih predmetov oz. za druge oblike organiziranega Solskega dela
(dopolnilni pouk, inleresne dejavnosti, teaaji ...) in v ta namen oskrbovati utence in uaitelje s

knjiZnim in neknjiZnim gradivoml
. usposabljati udence za samostojno udenje. samoizobraZevanje in ustvarjalno delo;
. navajati udence in druge uporabnike knjiZnice na samostojno uporabo knjiZnega in drugega

knjiZnilnega gradiva ler knjiZnianih pomagal;
. vz8:ajali in oblikovati udenca kot bralca in ga navajati na vseZivljenjsko udenje;
. sodelovati pri uvajanju in uresnidevanju sodobnejSih metod in postopkov vzgojno-izobraZevalnega dela,

ki akrivirajo udenca za miselno delo in individualizirano uienje v skladu z njegovo sposobnosdo in
interesi.
Za te naloge knjiZnica sistematidno nabavlja, strokovno obdeluje, hrani in predstavlja knjifurieno

gradivo ter ga daje v uporabo udencem in uditeljem. Gradivo je uporabnikom na voljo v umetnostnih in
neumetnostnih zvrsteh in v razlidnih oblikah oz. na razlidnih medijih, kot npr. knj iga, priroinik. revija, video
kaseta, kaseta. zgo5aenka. DVD ...

Solska knjiZnica opravlja te in sorodne naloge v sodelovanju z vsemi uiitelji in ravnateljem oz. s

strokovnimi delavci Sole, s Solskimi strokovnimi organi in Knji2nico Litija. Z njimi deli odgovornost za
ureditev, opremljenost in organiziranost delovanja.

Gradivo je v knjiZnici urejeno po sistemu prostega pristopa. Leposlovje se deli v Stiri skupine:
mladinsko - M, pionirsko - P, cicibansko - C, ljudsko - L. Poleg leposlovja in knjig za angle5ko in nemsko
bralno znadko je udencem na voljo tudi poudno oz. strokovno gradivo, ki je urejeno po UDK.

Gradivo strokovne pedagoSke knjiZnice. namenjeno predvsem uditeljem za njihovo pedagoSko in
strokovno delo ter izpopolnjevanje, je postavljeno v knjiZnici in tudi po kabinetih (UDK). KnjiZnidno gradivo
je radunalniSko obdelano.

Delo Solskega knjiZniiarja
l. Intemo strokovno bibliotekarsko delo
2. Bibliopedago5kodelo
3. Strokovno sodelovanje z delavci Sole
4. Strokovno spopolnjevanje in permanentno izobraZevanje v Soli in drugih institucijah
5. Druge naloge

1. INTERNO STROKOVNO BIBLIOTEKARSKO DELO
. skrb za vsebinsko oblikovanje knjiZnidnega - mediatednega gradiva
. nabava knjiZnidnega gradiva
o strokovna bibliotekarska obdelava knjiinidnega gradiva
. oprema" ureditev in strokovna postavitev knjiZnidnega gradiva
. odpis in izlodanje gradiva
. oblikovanje letnega delovnega naarta
. oblikovanje letne priprave na pouk
o oblikovanje knjiZnidnega reda

2. BIBLIOPEDAGOSKO DELO
KNJIZNI'NA INFORMACIJSKA ZNANJA
N INDIVIDUALNO BIBLIOPEDAGOSKO DELO OB IZPOSOJI

. KnjiZnidar ob individualnem delu pri izposoji ueenca motivira. mu svetuje. ga usmerja. vzgaja. preverja

pri bibliopedagoSkih urah pridobljeno manje v praksi;
. ueencu pomaga pri iskanju informacij in gradiva za seminarsko in raziskovalno delo, za pouk, za branje

doma, za bralno madko. za branje v podaljSanem bivanju in za prosti das;

o svetuje uditeljem. ,* BIBLIOPEDAGOSKO DELO Z ODDELKI IN SKUPINAMI UCENCEV
o pedago5ke ure z oddelki in priprava na ure knj iZne in knji2niine vzgoje (4 Pedagoske ure v devetletni

OS na oddelek)
o delo z mladimi bralci, svetovanje pri izboru knjig in drugega gradiva

. projekt )Rastem s knj igo(
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・  organiziranJe in prlprava rЯ 7qtaVC

o ure pravり ic

●organiziranJe srcこ allJa z uStVattalciに Jige
op‖ lo2nOstna nadomeこ こatta in p● prava nanJc

3.STROKOVNO SODELOVANJE Z DELAVCISOLE
・ sodclovatte z uこ heuiObnaё rtovanJubibliopcdagoζ kihurvζolskiknJittnici

o posvet o nakupu novosi za ktti加 にO

・ soddovatte p● orga面 zacti乾 obratcvatta pedagoShh ddavccv

o organlzlrttc bratta za brJno znttko in druF branJa v ζolskl knJttnlci

4.DRUGE NALOGE
o soddovatte p‖ organizacui naravOJovnlh,kultumh ln ζpon雨 h dni

・ p● prava srcё allJ z umetnlh in ktt12CVnikl(npr p‖ こetek in zakり uこCk branJa za bralno zn“ ko)

e sodelovanlc na pedagoskih konfcrcncah

e seznalllatte sodelavccv z novostmi v ζolski knJi加たi

● vpis uこ bcnikov(uё bCniSki sklad)V program WinKllJ.vnOS V Spletno aplikacり o Trubar na portalu

Ministrstva za lzobra2evanJc、 znanost ln Spon

5.STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE IN PERMANENTNO IZOBRAZEVANJE V SOLIIN
DRUGIH INSTITUCIJAH

●v okviru ζole,strokovnih akt市 ov,ζtudjskih skupin.seminalev ipd

ア  /rrar Ceう●:ic●

OddcIR′ /rrra ceうιlicc

V oddclke V“ ca Ccbdに a sO vkJutCni Otrod v starogi od cncga do Scslh kt Ottanレ iranh

imamo pct skupin SI‖ kombinimc skupine in eno homogcno skupino prvega starostncga obdobia.

V vsch skupinahje 80 otrok

LDN Vrtca CcbclicaJc v pdlog:

Fο″isIJa zα  ψ ″r"0"Okツ ″たc

Komis10 Za spreJem scstavuttα  predstavnik ustano宙 teJa predStavnlk starscv vica,prcdstav面 k

zavoda(vrtCa)

DEL0 0RGANOV SOLE

I. Svel zavoda

Sestal se bo najmanj trikrat letno in obravnaval vprasanja, ki so opredeljena v odloku ustanovitelja.
elani sveta Sole so:

o predstavniki ustanovitelj ice: ftimo7 JAKOS. Anton SVERSINA. Irena BOSTIC
o predstavniki sveta starsev: Borut POVSE. Gregor RESNIK, Mateja BLAZIC
e predstavniki delavcev Sole: Simona RESNIK, laSa Brinovec OBOLNAR, Tina Pregrad

PODLOGAR. Natasa ZUPANiIi in Ksenija HRIBAR

2. Rovnotelj

Ravnatelj bo opravljal delo, dolodeno z Zakonom o osnovni 5oli in drugimi akti, ki veljajo za osnovno iolo.
Kot pedagoiki vodja bo zlasti:

. organiziral in vodil pedagoSki proces,
o dolodil sistemizacijo delovnih mest v soglasju z Ministrstvom za Solstvo, znanost in Sport ter Obdino

Litija - Oddelkom za proradun in druZbene dejavnosti.
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. pripravil predlog letnega delovnega nairta Sole in skrbel za njegovo realizacijo,
o odgovarjal za uresnicevanje pravic in dolZnosti udencev.
o vodil delo uditeljskega zbora.
. oblikoyalpredlogenadstandardnihstorilev,
. spodbujal strokovno izobraZevanje in izpopolnjevanje pedago5kih delavcev,
o prisostvoval pri vzgojno-izobraZevalnem in vzgojnem delu uditeljev in vzgoj ite lj ev ter spremljal

njihovo delo in jim svetoval,
. oblikoval predloge za napredovanje delavcev v pla(ne razrede, za pedagoSke delavce tudi v nazive.
. usmerjal delo svetovalne sluZbe in skrbel za sodelovanje zavoda s star5i.

Kot poslovodni organ pa bo:
o vodil poslovanj e zavoda,
. usklajeval in organiziral delovni proces v zavodg
. predlagal poslovno politiko in ukrepe za njeno imajanje,
o izvrSeval odloditve in sklepe, kijih bo sprejemal svet Sole,
o skrbel za racionalizacijo iasovnega fonda. produktivnost in ekonomidnost poslovanja.
. skrbel za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima Sola do drugih, do SirSega okolja in do obdine kot

ustanovitelj4
. skrbel za zakonitost dela Sole.
o skrbel za pravilno materialno in finandno poslovanje Sole in 5e posebej za ekonomsko in smotmo

porabo njenih sredslev,
. skrbel, da se bodo sredstva Sole uporabljala v skladu z njihovo namembnostjo,
o po potrebi bo oblikoval posebno strokovno delovno skupino ali druga delovna telesa za razdlenitev

dolodenih vpraSanj s svojega delovnega podrodja.
. skupaj s svetom Sole odlodal o delovnih razmerjih,
. skrbel za pravilen in human odnos do udencev Sole.
. svetu Sole porodal o svojem delu,
o sodeloval pri delu sveta Sole, vendar brez pravice odlodanja.
. sprejemal posamezne splo5ne akte v skladu z aktom o ustanovitvi,
o skrbel za izvajanje pogodbe o pogojih za delo sindikata v Soli,
. specifiino za obdobje pandemije Sars_CoV 2: spremljanje zdravstvenih razrner, organizacija

ukrepov za prepredevanje 5irjenja okuZb s Sars_CoV_2 virusom, organizacija karanten, posredovanje
infornracij NIJZ, kornunikacija s starsi. ustanovite lj ico, MIZS. obdinskim Stabom za CZ, ZD Litija in
epidemiolo5ko sluZbo.

MESEdNI NAaRT DELA ravnatetja

SEPTEMBf,R
. sestava poroeila o realizaciji letnega delovnega naerta za preteklo Solsko leto
r izdelava in sprejern letnega delovnega nadrta
r priprava in oddaja organizacijskega poroiila
o priprava sistemizacije in prijavljanje sistemizcije
o uskladitev sistemizacije delovnih mest s spremembami plainega sistema, ureditev pogodb in aneksov
. potrditev predloga sistemizacije delovnih mest (zasedba delovnih mest) za tekote Solsko leto
. organizacija pedagoskega dela: zasedba predmetov. organizacija oddelkov, zadolZiwe za izven5olske

dejavnosti, usklajevanje terminov za govorilne ure in interesne dejavnosti
o organizacija in priprava dni dejavnosti. Sole v naravi
o priprava nadrta izobraievanja za strokovne delavce
o priprava nadstandardnih programov

o priprava in izvedba seje svela zavoda
o priprava na prvo sejo sveta starsev, konstituiranje sveta starsev

. iskanje in izbira ustremih kadrov, zaposlitev in seznanjanje z njihovim delom

. sklepanje pogodb
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o izdelava in preverjanje umika pouka in dejavnosti
o priprava in spremljanje prevozov udencev. priprava podatkov. potrebnih za objavo razpisa za

opravljanje prevozov ueencev
o priprava in izvedba skupnega roditeuskega sestanka

o priprava letnega nadrta Sole

. izdelava Solske publikacije

. vodenje evidenc in izpolnjevanje statistiinih porodil

. izvajanje zahtev inSpekcijskih slu2b

. spremljanje in kontrola vzdrZevalnih in investicijskih del
o navezovanie in vzdrZevanje stikov z neposrednim okoljem in lokalno skupnostjo
. sodelovanje v pripravi dni dejavnosti, ekskurzije, bivanja v CSOD, letne Sole v naravi

OKTOBf,R
. dopolnjevanje delovnega nadrta Sole

o priprava na sejo uditeljskega zbora, izvedba seje

e proudevanje Solske zakonodaje
o preverjanje realizacije pladil po posamemih namenih
. pridobivanje predradunov za nakup opreme

. sPremljanje dela sodelavcev

. hospitacrje po naartu spremljave pouka, izredno na podlagi potrebe in po dogovoru s kolegi, analiza

dela
. spremljanje vzgojne problematike na Soli

. lastno izobra2evanje in izpopolnjevanje, sodelovanje na posvetih in sredanjih ravnateljev

o vodenje evidenc in izpolnjevanje statistidnih porodil
. izvajanje zahtev inSpekcijskih slu2b

o spremljanje individualnih obremenitev posameznih sodelavcev

. navezovanje in vzdrZevanje stikov z neposrednim okoljem in lokalno skupnosdo

. spremljanje in vodenje aktivnosti v zvezi s proraaunom Obaine Litija za leto 2019

. sestava, pregled in dopolnitev personalnih map zaposlenih

o priprava in pregled devetmesednih ratunovodskih izkazov

o priprava. pregled in dopolnitev Pravilnika o raiunovodswu

NOVEMBER
. nakup opreme iz namenskih sredstev
o pridetek postopka za izvedbo poPisa sredstev (inventure)
o imenovanje inventumih komisij, organizacija doslednega popisa osnovnih sredstev
. preverjanje realizacUe sklepov sveta sole
o priprava na sejo sveta star5ev in sodelovanje na seji
o pridetek postopkov za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja. prijava na NPZ za 6. in 9. razred
o pridobitev soglasij starSev za prijavo na nacionalno preverjanje manja za udence 6. razredov
o priprava na konferenco uditeljskega zbora
o kontrola realizacije delovnega nadrta in hospitacije z razgovori
. spremljanje individualnih obremenitev posamemih sodelavcev
. spremljanje in preverjanje porabe sredstev, spremljanje prilivov
. sodelovanje v pripravi dni dejavnosti

DECEMBER
. izyedba rednega popisa sredstev (inventure)
o priprava registra tveganj
. preverjanje realizacije sklepov sveta star5ev
o pregled poslovanja lole
. priprava na izvedbo seje uditeljskega zbora- analiza individualnih delovnih naartov in udnih naartov
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. pregled izobraZevanja pedagoSkih delavcev - porodilo o udeleZbi na razlidnih oblikah izobraZevanja
o priprava porodila o drugih dejavnostih in obremenitvah uditeljev, strokovnih in tehnidnih delavcev

(nadomestanja. dezurstva. sodelovanje pri dnevih dejavnosti in ostalih aktivnostih, ki potekajo ob
pouku ... )

o pregled in analiza poteka ocenjevanja usmerjanje sodelavcev
o priprava na vpis novincev v osnovnih Solah
o navezovanje in vzdrZevanje stikov z neposrednim okoljem in lokalno skupnosdo

JANUAR
o obve5danje zaposlenih o dohodkih v preteklem letu
o ocenjevanje zaposlenih za napredovanje v pladne razrede
. priprava poroiila o popisu sredstev po stanj u na dan 3 | . 12.
. priietek izdelave raiunovodskih izkazov za preteklo l€to
. polletni pregled realizacije letnega delovnega naarta
o priprava na sejo uditeljskega zborain analiza l. ocenjevalnega obdobja
o priprava na sejo sveta Sole in inventumih komisij ter pregled inventurnega elaborata
o priprava na sejo sveta starsev
. razgovori z razredniki o realizaciji individualnih nadrtov
. hospilacije v razredih in pri predmerih, kjer se pojavljajo potrebe
. dogovarjanje z ustanoviteljem o financiranju tislega dela dejavnosti, za katerega je zadolien
o preverjanje pogojev za napredovanje pedagoSkih delavcev v nazive

FEBRUAR
o urejanje Solske dokumentacije. izdelava statistienih porodil
o priprava na sejo utiteljskega zbora in ocena dela posameznih aklivov
. preverjanje realizacije delovnega nadna
o konlrola realizacije ur pedago5kega dela
o izvedba razpisa za sprejem v vrtec
. ocenjevanje zaposlenih za napredovanje v plaine razrede
o izAelava zakljtdnega ratuna in letnega porodila
. sprejem zakljuinega raduna in letnega porodila
r izdelava vsebinskega in finandnega nadrta
o izpolnitev in oddaja izjave o notranjem nadzorujavnih financ za preteklo koledarsko leto
. priprave na vpis Solskih novincev
o priprava na sejo svela Sole, izvedba seje sveta zavoda sprejem zakljudnega raduna in porodilo v zvezi

z realizacijo delovnega naana

MAREC
. analiza dejavnosti ob pouku, potek projektov
o razgovori z mentorji dru3tev in organizacij
. spremljanje dela pri svobodnih dejavnostih
. hospitacije in razgovori
o oblikovanje ocenjevalnih porodil in priprava na sejo uditeljskega zbora
. izvedba aktivnosti v zvezi z NPZ v 6. in 9. razredu v skladu z rokovnikom
o izvedba vpisov udencev v 1. letnik srednje Sole in izvajanje vseh akti\.nosti v zvezi s tem
. izdelava plana obnavljanja in posodabljanja udne tehnologije, skladno z razpoloZljivimi sredswi,

zagotovljenimi v proradunu obdine za tekode koledarsko leto
o sodelovanje pri pripravi ekkurzije
. spremljanje Solske zakonodaje
. obveSdanje o letnem dopustu
. oddaja predloga za potrditev letnega dopusta ravnatelja oziroma direktorjajavnega zavoda
. ocenjevanje zaposlenih za napredovanje v pladne razrede

r oddaja obraduna davka od dohodkov pravnih oseb
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. priprava podatkov o prostih mestih v vrtcu za novo Solsko leto

. javna objava razpisa za vpis otrok v vrtec

APRIL
. priprava na sejo uaiteljskega zbora
. analiza vzgojno-izobraZevalnega dela
. hospitacije in razgovori ter pregled uradne dokumentacije
. aktivnosti v zvezi z vpisom uiencev in preverjanjem znanja
o priprava predloga za organizacijo pouka v novem Solskem letu in usklajevanje z Ministrswom za

izobra2evanje, znanost, k'ulturo in Sport (najava)
o aktivnosti v zvezi z vpisom Solskih novincev
. izvedba aktivnosti v zvezi z NPZ v 6. in 9. razredu v skladu z rokovnikom
. sprejem podrobnega izvedbenega nadrta za nacionalno preverjanje znanja
. hospitacije in razgovori
. sestaya obvestil o sprejemu otrok v vrtec
. priprava in pregled trimesednih radunovodskih izkazov
o priprava podatkov in sprememb podatkov o plaii oziroma osnovi. nadomestilih. pladanem prispevku

in obdobj ih zavarovanja

MAJ
. hospitacije in razgovori z ra.zredniki
. priprava na sejo uiiteljskega zbora
o izvedba preverjanja znanja v 6. in 9. razredu v skladu z rokovnikom
. urejanje pritozbv zvezi zNPZ
o priprava na seje sveta star5ev

. vpis Solskih novincev
o aklivnosti na podroiju organizacije pouka, usklajevanje z Ministrstvom za izobra2evanje, znanost,

kulturo in Sport ter ustanoviteljem
o zadetek dela kadrovskega plana za naslednje Solsko leto
o obravnava vlog za letni dopust
. izvedba ankete o Solski prehrani in strokovno spremljanje
. izvedba nacionalnega preverjanja znanja
. obravnava pritoZb na odloditev komisije za sprejem novincev v vrtec

. zbiranje gradiv za porodilo o realizaciji LDN

JUNIJ
. seznanitev sveta starsev z rezultati preverjanja
o izvedba ocenjevalne konference za uience 9. razreda in nato za udence ostalih razredov
o priprava porodila o realizaciji delovnega nadrta za aktualno Solsko leto in izdelava zakljudnih porodil

o uspeSnosti dela posamemih uditeljev na podlagi hospitacij
. izpolnjevanje obvezne in inteme dokumentacije
. izvedba zakljuine seje uditeljskega zbora, izvedba sestanka vseh delavcev Sole in dogovor o delu med

poditnicami
o priprava podrobnega razporeda dela med poditnicami, organizacija dopustov in dela
. izdelava porodila o slrokovnem izobraZevanju pedagoSkih delavcev za obdobje do 30. 6.
o priprava smemic zz orgmizacijo in oblikovanje sistemizacije za naslednje Solsko leto objava razpisov

za nove zaposliwe
. priprava predloga sistemizacije ter pogajanja z obdinami glede sklenitve pogodbe o financiranju
e posredovanje navodil za pripravo poroiil za LDN
. zakljudek pouka
. izdaja sprideval
o priprava in izvedba popravnih in drugih izpitov (predmetni, dopolnilni)
o izvedba sestankov 2a starse novosprejetih otrok
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. organizacija nalog v zvezi z vzdr2evanjem in novimi investicijami

JULIJ
. urejanje Solske dokumentacije. izdelava slatistianih porodil in priprave na naslednje Solsko leto
. organizacija dela za novo Solsko leto
o priprava razporedov in umikov
. skrb za pripravljenost prostorov za pouk v naslednjem Solskem letu
. spremljanje in preudevanje zakonodaje
. urejanje kadrovske problematike
. ureditev dokunrentacije za izrabo letnega dopusta ali koriSdenja ur
. priprava in posredovanje polletnega poroiila
. priprava in izvedba popravnih in drugih izpitov
. urejanje arhiva pedagoSke dokumentacije
. organizacija nalogv zvezi z vzdievanjem in novimi investicijami

AVGUST
. urejanje Solske dokumentacije, izdelava statistidnih poroEil in priprave na naslednje Solsko leto
. organizacija dela za naslednje Solsko leto
o priprava razporedov in umikov
. skrb za pripravljenost prostorov za pouk v novem Solskem letu
. sprenrljanje in preudevanje zakonodaje
o doloditev delovnih obveznosti
o priprava osnutka letnega delovnega nadrta
. priprava navodil za izvedbo roditeljskih sestankov. pogovomih ur in drugih nadinov sodelovanja s

starsi
o priprava informacij za zaposlene
o izdelava publikacije o zavodu
o pregled in usklajevanje inrernih aklov sole, vrtca
. sklepanje novih pogodb in anekov k pogodbam o zaposlitvi
o sklenilev sporazuma o dopolnjevanju delovnih obveznosti delavcev
o obveSianje o prenehanju delovnega razmerja za doloien das
. priprava in posredovanje polletnega poroiila
. podpis pogodbe o financiranju
. oblikovanje oddelkov
o izvedba izobraievanja zaposlenih
o oblikovanje nabora interesnih dejavnosti
o sklepanje pogodb

Poleg vseh omenjenih nalog ravnatelj dnevno pregleduje po5to. se udeleZuje sej sveta starSev, sveta
Sole in uditeljskega zbora. UdeleZuje se sestankov posamemih aktivov in sej aktiva ravnateljev v Zasavju.
Prav tako se mora udele2evati sej, ki jih za ravnatelje sklicuje ustanovitelj, in posvetov, ki jih organizirata
Zavod za Solstvo oziroma Ministrstvo. Skrbi za reSevanje pedago5kih, organiz cijskih in finaninih vpraianj.
ki se pojavljajo dnevno. Posebno skb posveda strokovnemu izpopolnjevanju delavcev ter opravlja vse

dolZnosti. opredeljene v Odloku o ustanovitvi Sole. Mesedne aktivnosti se lahko v skladu s trenutnimi
potrebami seveda spremenijo.

Pritoibeno komisijo
Za odlodanje o pritoZbah y zvezi z uresnidevanjem pravic in dol2nosti otroka oziroma udenca imamo

imenovano pritoZbeno komisijo. Sestavlja jo l0 danov (ZOsn, 60. c ilen).
elani pritozbene komisije iz zavoda so: Nata5a Zupandid. Manja vidmar, lrena Koci, Rebeka Bajec. Marjeta

Mrhar, Igor Medved. S srrani starsev: Metka Prijirelj in Darja Kralj. Iz drugega zavoda: Spela Poloanik in

Barbara Hribar Pavli.
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VKLJUCEVANJE STARSEV IN SODELOVANJE Z OKOLJEM

L Sodelovanje s star1i

Svet slariev
Svet star5ev zavodaje sestavljen iz l9 dlanov, predstavnikov matidne Sole, podruZniane Sole in vrtca.

Na matidni Soli v Gabrovki sestavlja svet starsev l3 dlanov. in sicer 9 za oddelke Sole in 4 za oddelke

Vrtca iebelica. PodruZniina Sola Dole pri Litiji ima 6 alanov sveta star5ev, in sicer 5 za oddelke Sole in I za

oddelek Vrtca iebelica na Dolah.
Sveta starsev se sestajata na skupnih in lodenih sestankih. odvisno od problematike, ki jo reSujeta. in

opravljata naloge, opredeljene v odloku ustanovitelja.

tlani sveta starsev so:

RAZRED/SKUPINA: Predstavnik: Namestnik predstaYnika:

Pikapolonice Maja Banelj Ilnikar Tomaz Resnik

Zclvicc Mihela Bevc Tanja Vodenik Vozelj

Metuljaki Simona Kotar Tiasa Merdun

Zmalcki Nlartina Kotar Ircna SuStar

4ヽcdvedki SaSo Kralj Ana Testen

lG Tina Logar Roman Golob

2G Sabina Resnik

3G Petra Staria Mitja Grear

4G Jasna Starina Nemania Vesna Resnik

5G Katarina Potrbin Drago Okrogar

6G Matej Bobnar Maja Jaklin

7G MatcJa Bla2iC Natasa Fortuna Sladia

8G Darja Kralj Tanja Uitar
9G Barbara Hribar Pavli Urban Gagel

l Din2 D Borut Povse Anja Logar

3 in4 D Nadja Petje Andreja Avbelj

5D Manina Simoneit Jakos Ma"nka SlaJpah

6 in7 D Justin Peruci Mateja Lavrid

8 in9 D Bernarda Medved Mojca Mlakar
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Roditeljski sestanki
Prvi razedni roditeljski sestanki bodo v tednu od 7. 9. 2021 do 24.9. 2021.

Odprte ure
Posebna oblika stikov s star5i so odprte ure. Razredniki in uditelji v dogovoru s starSi in v skladu s

svojim delovnim nairtom organizirajo pouk tako, da so lahko star5i prisotni pri urah, za katere se dogovorijo.

Govorilne ure
URNIK DOPOLDANSKIH IN POPOLDANSKIH GOVORILNIH t]R . GABROYKA

PEDACOSKI DELAVEC DAN CAS PROSTOR
Mala BAHOR sreda 07:55-08:35 Kabinet NAR
Rebcka BAJEC detrtek 10:40-11:25 kabinet i triletia

Tja5a BRINOVEC OBOLNAR eetnek 13:05-14■ 0 kabinet SLJ

NataSa CEROVSEK petek 11:30‐ 12:15 kabinet FIZ

4ヽarla HROVAT torck 8:45-9:30 kabinet SLJ

Tadcla JESENSEK petek 07:55‐ 08:40 kabinet MAT
Lidua JEVSOVAR torck 10:40-11,25 kabinet l tr‖ etia

Ircna KOCl sreda 8:45-9:30 kabinet l. triletja
Alcksandra KOKALJ torek 08:45‐ 09:30 kabinet MAT
Vesna KORES torek 11:30-12:15 zbornica
Zdcnka KRASEVEC torek 08:45-09125 kabinet 2. lriletja
Jana MAROLT aetrtek ll:30-12:15 kabinct i triletia

Nlc MEDVED detnek 11:30-12:15 kabinet Sport
Janez MEDVED torek 08:45‐ 09:30 kabinet Sport
Anta MEDVESEK ponedeljek 08:40-09:30 mansarda
Vida MERCUN aetr(ck 11:30-12:15 kabinel l. triletja
l'amara MISMAS torek 9:50-10:35 mansarda
Alenka PATERNOSTER ponedeljek 10:40‐ 11:25 kabinet GEO

Ksenija PAVLIN ponedeljek. 09:50‐ 10:35 kabinct GEO
Tina PREGRAD PODLOGAR sreda 10:40-11:25 utilnica 5.razreda
Vanja RESNIK petek 08:40-09:30 kabinct 2 trletia

Matc」 aSEVER ponedellek 12:15-13:00 uこ ilnica GOS

Barbara TETAK Cetrtek 09:50‐ 10:35 kabinet GEO

Manja VIDMAR ponedeliek 11:30‐ 12:15 kabinet NAR

Nataもa ZUPANCIC sreda 11:30‐ 12:15 kabinct MAT
StarJ svoJ obiSk naJavuO UこlCbi so na V010 Starsem tudi vsak drugi Cetrek v mcsccu mcd 15 30 in

16 30 Ti dncviso: 14 10 2021,9 12 2021,13 1 2022,10 3 2022,14 4 2022in 12 5 2022

URNIK DOPOLDANSⅢ H IN POPOLDANSKIH GOVORILNIH UR― DOLE
PEDAGOSKI DELAVEC DAN CAS PROSTOR
MaaBAHOR ponedeliek 10:40‐ 11:25 zbornica

Tiおa BRNOVEC OBOLNAR torek 08:45-09:30 zbomica
NataSa CEROVSEK eetrtek 10:40‐ 11100 zbomica
Tadqia JESENSEK ponedeljek 10:40-11:25 Pisarna
Aleksandra KOKALJ petek 10:40-11:25 zbomica
Vcsna KORES sreda 8:45-9:30 kaЫ net i t面 k」 a

Jancz MEDVED ponedeliek 10:40-11:25 zbomica

Anlta MEDVESEK こetrtek 07:55-08:35 zbomica
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Taniara MISMAS ponedeliek 10:40-11:25 zbornica
Marieta MRHAR ponedeliek 09:50‐ 10:35 kabinet i tr‖ etJa

Alenka PATERNOSTER sreda 09:30‐ 10:15 zbomica
Ksenija PAVLIN sreda 07:05‐ 07:50 zbomica
Katahna PERKO ponedellek 11:30-12:15 kabinet i tr‖etia

VanJa RESNIK ponedeliek 08:40-9:30 kabinet l tr‖ etia

Matela SEVER aetrtek 11:40-12:25 uこ‖nica l

Barbara TEZAK petek 09:50-10:35 zbomica
MarJa TROHA ponedeljck 08:50-09:30 kabinet i tr‖ ctia

Ma■ia VIDMAR detrtek 13:25‐ 14:10 zbomica
NataSa ZUPANCIC torek 09:50‐ 10:35 zbomica

StarJ svoj oЫ Sk naavJo Uこ heui SO Starζ em na volo tudi vsak pn7i torck v mesecu nled i5 30 1n

16 30 Ti dncviso:5 10 2021,7 12 2021,4 1 2022,8 3 2022,5 4 2022in3 5 2022

Predavanja za slarie
Razredniki bodo posredovali povezavo do aktualnih spletnih predavanj, ki se bodo navezovale na

potrebe dela y razredni skupnosti.

E I e kt ro ns k a r e dov al n ica
Starsi si lahko uredijo brezplaEen vpogled v otrokovo redovalnico, poleg tega se lahko narodijo na

podrobnejSe spremljanje otrokovega dela. za kar obvemosti po lastnem preudarku uredijo s podjetjem e-Sola.

St a ri i m e n to rj i/s o delav c i
Star5i sodelujejo pri izvedbi dni dejavnosti. Solskih projektih, v Solah v naravi, na razlidnih prireditvah,

pri raziskovalnih aktivnostih, zbiralnih akcijah, predstavitvi poklicev . ..

Solski sklad
Upravni odborもolskega sklada skrbi

Justin PERUCI

Nina PECELI
Andtt BORISEK

輌 a KRALJ

za pritok in namensko uporabo srcdstcvこ olskcga sklada

Dolc

Gabrovka

Gabrovka
Gabrovka

TJぶa BRNOVEC OBOLNAR   ζola

M江可ka STRAH BAJEC       Sola
TadeJa PENE               Vrtcc

Pradsrαッ″鷺Js′α″ζ
`ッ

ッfi“″Zdraッ′ζο′
`

Romanca MEJAS,Metka PRIJATELJ,Gregor RESNIK,Silvja DOBLEKAR,Nina BREZNIKAR

Predstcッ″′l stc,こ
`ッ

ッκ銘″sIJ′ zα ,PraJι″ οrrOA・αッ|・rraC

MaJa BARTELJILNIKAR

PFedSraッ″J″ starbeッ ッKO″ rrJ′ zα ρ′
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Jasna STARINA NIEMANIC,Dパ a POVSE.Pctra MRHAR
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Obdrあ‖bomo vse dosedatte oblikC dCla tcr skuζ ali okrcpij predvsem vkJuこ CVallJc zunanJih

mentolcv v de10 SOlc DcJavnOSu bodo naslednlc:

● Drttbeno― ko■ stno delo,delovne akcje,

O Vkり uCCVanlc uё cnccv v gasiLko druζtvo.

e soddovtteS potte」 t hJeV● O Skupnoslo,obdnO m medseb● na pOm。こ,
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o vkljudevanje zunanjih mentorjev v interesne dejavnosti.
. vkljudevanje starSev pri izvedbi Sportnih, kulturnih. naravoslovnih in tehni5kih dni.

V kolikor bodo moZnosti ob upostevanju nevarnost oku2b in ukrepov za prepredevanje okuZb s
Sars_CoV_2 virusom, dopuSdali, bomo izvajal in ustaljen naain. V nasprotnem primeru pa bomo iskali
drugadne oblike in mo2nosti povezovanja.

SPREMLJANJE URESNICEVANJA LETNEGA DELOVNECA NACRTA
SOLE
l. Sola vodi evidenco o opravljenem delu v predpisanih uradnih knj igah in obrazcih.
2. Organizacijska porotila in porodila o realizaciji programa poiilja Sola uslanovitelju, Ministrstw za
izobraZevanje, znanost in Sport, Zavodu RS za Solstvo in Zavodu RS za stalistiko.
3. Ravnatelj Sole opravlja kvantitativno in kvalitativno kontrolo dela ter s svojimi ugotovitvami seznanja svet
5ole.
4. Ravnatelj je pravno odgovoren za resnidnost podatkov v porodilih.
5. Svet Sole spremlja realizacijo delovnega nairta.

Svet zavoda OS Gabrovka - Doleje Letni delovni naeflje sprejel na l. korespondendni seji z
zakljudkom 30. 9. 2021.

Gabrovka.30 9 2021

Stevilka:6006-1/2021-434-1

prof.

Let delovt nairt I'rtca Cebehca

Ra:poreditet w po prednetniku Cablofia
Ra:Nredttel; ut po prednetniklt Dole
Umii

膨lN85
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Letni delouni nairt
Osnouna iola

Gabrouha - Dole
Vrtec Cebelica
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Vrtec iebelica deluje v sestavu Osnovne Sole Gabrovka - Dole, s katero ima
skupno upravo, pedago5ko organizacijo, kuhinjo in hiSni6ka opravila.

Letni delovni nadrt vrtca (v nadaljevanju LDN) je priloga letnemu delovnemu
naifiu 6ole. Z njim vrtec 6e posebej zagotavlja nairtno, organizirano in
sistematidno uresnidevanje temeljnih ciljev predBolske vzgoje, ki so opredeljeni v
koncepciji javnih vrtcev v Sloveniji.

LDN sodi v obvezno dokumentacijo. Z njim doloiamo vsebino, obseg, program in
organizacijo vzgoje in varstva ter pogoje za njegovo izvedbo v dasu od septembra
2O2l do avgusta 2022, kat je osnova za financiranje'

LDN vrtca je namenjen delavcem vrtca, starSem, dlanom Sveta star6ev vrtca in
ilanom Sveta zavoda, hkrati pa je osnova za tealizacljo nairtovanih vsebin'

Osnove za nairtovanje vzgoj no'varstvenega dela:
. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja
. Zakon o vrtcih in ostali normativni akti tako na republiSki kot obdinski ravni
. Odlok o ustanovitvi
. Kurikulum za vttec
. Analiza realizacije LDN minulega leta
o Letni nadrti vzgojiteljic
. Materialni in kadrovski pogoji ter potrebe okolja

Letni delovni nairt je ,iirf'dokument, ki nastaja in se oblikuje preko celega.

Solskegaleta z novirni predlogi, pobudami, idejarni. Pri tem upo5tevamo, da so
le-te v skladu z vzgojno-izobraievalno naravnanostjo vrtca in primerne starosti
otrok.

Vrtec Cebelica je pod okriljem Osnovne 6ole Gabrovka - Dole, svoje prostore ima v
stanovanjskem objektu Gabrovka 61, v novih prostorih vrtca Gabrovka l9a ter v
prostorih POS Dole pri Litiji.

V iolskem letu 2021122 nadrtujemo delo v petih oddelkih (v enem kombiniranem
oddelku POS na Dolah, treh kombiniranih in enem oddelku prvega starostnega
obdobja v Gabrovki ) s 80 vpisanimi otroki.

五θt五ddO"ゴ2aご1ィ′り勿レ′%′′
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Vrtec iebelica bo posloval preko celega leta. Na podlagi potreb, izkazanih z
anketami v septembru 2O21, je vrtec v Gabrovki odprt od 6@ do 16oo. Oddelek na
POS na Dolah pri Litiji je odprt od 600 do 1530.

Med poletnimi poditnicami se bodo oddelki zdruievali, vrtec bo odprt glede na
izkazan interes star6ev. V oddelku na Dolah pri Litiji naj bi bilo vkljuienih najmanj
5 otrok, v oddelkih v Gabrovki pa najmanj l0 otrok. Za das poiitnic (esenskih,
novoletnih, zimskih, prvomajskih, poletnih) bomo izvedli anketo o prisotnosti
zaradi racionalne organizacije dela.

Otrokom, strokovnim delavcem in stariem bo na razpolago tudr pedagoginja.
Delovni das strokovnih delavk se dokonino dolodi konec septembra - na osnovi
realne dnevne prisotnosti otrok v vrtcu in je v skladu z Zakonom o vrtcih - 6 ur
neposrednega dela z otroki za vzgojiteljice in 7 ur neposrednega dela z otroki

Ｖ
　
ヮ
‘

Pomodnica vzg.: Maja Hrifur

Pomoinica vzg.
za sodasnost:

Y zgojiteljica:. Marinka Lenart
Ponrodnica yzg.'. Josna Malec

Vzgo jiteliica: Ylasto Celestina

Ponrodnica Yzg.: Ta.lejo Pene

Pomodnica vzg.
za sodasnost:
Vesna Tornaiin

11 otrok
Pomodnica vzg.: Simorro Resni*

Vzgojiteljica: Sirra na Bobnar
Ponrodnica vzg.. ,\atala Eoiii

pomodnice vzgojiteljic.
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CIJADELA

ODDELKI STEヽ■I」0
0TROK

STROKOVNI DELAヽ Ⅸ E POKRIVANJE
SO CSNOSIII

同
1 7 0trok

I 7 otrok

■
I 8 otrok

MEDVEDKI

,, 1
Oddelek pnqo

starostnega obdobja v
Gabrovki
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1 7 otrok
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NACELA pred5olske vzgoje v vrtcu:
l. Na6elo enakih moZnosti in upoitevanja razlidnosti (upoitevanje razvojnih
znadilnosti, individualnih razlik v razvoju in udenju).

2. Nadelo omogodanja izbire in drugadnosti (na ravni nadrtovanja dejavnosti in na
ravni organizacije prostora in dasa, izbira med razlidnimi dejavnostmi in
vsebinami glede na ielje, interese ...). Pri tem je zelo pomembno, da gre za izbiro
med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbito med sodelovanjem

in nesodelovanjem.
3. Nadelo spoStovanja zasebnosti in intimnosti omogoda umik od skupine in
izraianje individualnosti pri razlidnih dejavnostih. Omogoia otroku in star6em, da

ne govorijo, riSejo, piiejo o stvareh, ki jih Zeliio zadri'ati zase.

4. Nadelo avtonomnosti in strokovne odgovornosti pri izbiri vsebin, oblik in metod

znotraj posameznih dejavnosti. Obenem je vrtec odprt za posebnosti okolja, otrok
in star5ev.

5. Nadelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete govori o povezanosti med vr{cem
in drrrZino, med prvim in drugim starostnim obdobjem. Pomembno je, da vrtec ne

dopusti po5olanja kurikula in vztraja pri svojih specifidnostih.

6. Nadelo sodelovanja s star6i omogoda redno pisno in ustno obveidanje o

dejavnostih, programih. Predvideva redno izmenjavo informacij in pogovor o

otroku. Star6i imajo pravico sodelovati pri nadrtovanju Zivljenja in dela v vrtcu,
aktivno sodelovati pri vzgojnem delu. Vrtec mora spodtovati zasebnost druiin,
njihovo kulturo, identiteto, jezik '..

7. Nadelo sodelovanja z okoljem upoiteva naravne in druibeno -kulturne posebnosti

okolja.

Prediolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za preddolskega otroka,
potrebna je izraba vsakega razvojnega obdobja takega, kot je. Nujen je preplet
razlidnih podrodij dejavnosti in preplet z dnevno rutino. Pred6olska vzgoja mora
graditi na otrokovih zmoinostih in ga voditi k pridobivanju novih doiivetij,
izkudenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki
vkljuduje otrokovo aktivno udenje, mu omogoda izraLanje, doiivljanje ter ga moino
dustveno in socialno angaZira.

Uienje temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih
izkuienj z ljudmi, stvarmi, oblikovanju predstav in reievanju konkretnih
problemov ter pridobivanju socialnih izkuSenj.

Otro5ka igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven nadin
nadela prediolske vzgoje.

を ぜ

zdruiuje temeljna
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Naj bo noi trtec prijo.zen dntgidont, ki otroltont nuditontost, sprejetost, ljubezen
igro, usl,oarjalnost. V'tec noj ot.roci doiitljajo kot. tarn.o i.n sproi,ien.o okolje, a
katerent je t,sak otrok opa1en in spoitol'on-

Vsi se moramo zauedati, d,a d,obr.o ime ortca uEtuarjamo vsi zaposleni na
useh mestih, u usahem trenuthu dneua,
da drug drugernu lahho delo olajiamo ali oteiimo,
da uzgajamo pred,usem z zgledona,
da se prijaznost, potrpeiljiuost in uljudnost z usemi ljudmi vraiajo,
da bo u prihodnjem stoletju temeljna urednota nauiiti. se iiueti z drugimi,

I. UPOSTEVANJE PRAVIL IN DOGOVOROV, IZBOLJSANJE
DELOVNIH NAVAD, POUDAREKNA KULTURNI KOMUNIKACIJI IN
VREDNOTE IN ETIdNA RAVNANJA (nadaljujemo vsi oddelki)

2. PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU - rdeda nit: > Krepirn (oblikujem) sebe
in svojo skupnost< (vsi oddelki)

3. DRUZBA - (praznovanja in 40-letnica vrtca)

V Vrtcu iebelica in Osnovni 6oli Gabrovka - Dole smo si ie pred leti izbrali
prednostne cilje za: izboljSanje delovnih navad, upoitevanje pravil in dogovorov,
kulturno komunikacijo, spodbujanje pozitivnih vrednot in etnidnega ravnanja.
Rezultati so bili vidni, zato smo jih vgradili v naie redno delo. Vse to bomo v
leto6njem letu peljali naprej, ker se zavedamo pomembnosti teh ciljev.

Y zgoja za zdravje ie vrsto let pomemben sestavni del Zivljenja in dela v nalem
vrtcu. Vsebine so vpete v vzgojno delo tako, da v vsakodnevnih dejavnostih
spodbujamo zdrav nadin iivljenja za otroke, zaposlene in tudi starie. Z dodatnimi
aktivnostmi in skozi projektno delo pa to vzgojo 6e bolj krepimo in utrjujemo.

Skrbeli bomo za zdravo in uravnoteZeno prehrano, tako da bomo nadrtovali
ustrezne jedilnike, za prvo in drugo starostno obdobje, izbirali kvalitetna, zdravju
prijazna varovalna iivila. LetoBnja rededa nit projekta je >Krepim (oblikujem) sebe
in mojo skupnost<.

Pri otrocih bomo razvijali ustrezne prehrambne navade. Upoitevali bomo dietno
prehrano za posameznike.
Skrbeli bomo za ustrezno higieno in higieno zob.

Med podrodji iz Kurikuluma bomo v letoinjem letu posebno pozornost namenili
druibi in praznovanju. S tem podrodjem bo povezana tudi zakljudna prireditev
vrtca in praznovanje 4O-letnice vrtca.
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I. Prihajanje otrok, igre po ielji v igralnih kotidkih
2. Zajtrk
3. Vodene dejavnosti - dejavnosti po razlidnih kotidkih
r'. Skrb za ustno higieno
5. Bivanje na prostem
6. Kosilo
7. Poditek, za otroke, ki po dalj3em podivanju - IeZanju ne morejo zaspati,

razlidne umirjene dejavnosti
8. Umirjene dejavnosti, malica in odhajanje domov

. Praznovanje rojstnih dni

. Sodelovanje na likovnem natedaju

. Skrb za zdravje in ustno higieno

. PredSolska bralna znaika - pravljiini stol
o Gozdni vrtci
. >Mali sondek< - gibalni./Sportni program za prediolske otroke
o Lodevanje odpadkov, zbiranje starega papiqia, zamaikov

Obogatitvene dejavnosti se delno izvajajo integrirano z osnovnim programom in jih
bodo deleZni vsi otroci v oddelku:

. obisk Litijske knjiZnice in knjiinice v OS Gabrovka;

. obisk Tadkovega festivala v Litiji z lutkovno predstavo;

. obiski zunanjih sodelavcev v vrtcu (medicinska sestra, debelar, gasilci,
policisti, lovci...);

o predstavitve poklicev (star6i otrok);
o sodelovanje na natedajih;
o jesenska delavnica za otroke in star6e, delavnica za starde ob novem letu;
o nastopi najesenski trZnici, ob 8. marcu in materinskem dnevu, zakljudni

nastopi;
. sredanje druiin;
. sredanie z babicami in dedki;
. >Cici vesela Sola<;

ぞ

>Mali sondek< (v okviru tega l0-urni plavalni tedaj prilagajanje na
prediolske otroke, letnik 2016, od 9.5. do 13.5. 2022, v bazenu OS
in usvajanje prvih korakov na smudeh pred vrtcem);
angleSke minutke;
predSolska bralna znadka;
zobna preventiva;
projekti: Varnos soncem, Pasovdek, Zdravje v vrtcu, Gozdni vrtci;

vodo, za
Smartno
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lodevanje odpadkov, zbrranje starega papirja, zama6kov;

osebna mapa otroka.

Dejavnosti vodijo delavke vrtca. Na Zeljo stariev pa lahko organiziramo tudi
dodatne dejavnosti (plesni tedaj, rolanje ...), ki jih vodijo zunanji sodelavci in jih
pladajo starii. Te dejavnosti potekajo izkljudno po poslovnem dasu vrtca. Kolilo
nadrtovanih dejavnosti bomo izvedi, bo odvisno tudi od covid situacije.

Prwotni cilj je dobro sodelovanje s stardi in njihovo aktivno sodelovanje.
Sodelovanje med vrtcem in star6i je pomemben vidik kakovosti predSolske vzgoje,
saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju druiinske in
institucionalne vzgoje.

Vrste sodelovanja:
. uvajalno obdobje v mesecu septembru,
o roditeljski sestanek (unij za novince ter skupni v mesecu septembru in

marcu, oziroma po potrebi),
. pogovorne ure: do konca novembra vzgojiteljice povabijo vse star6e, po

novem letu glede na potrebe - posku6amo uvesti prakso preko zoom-ma,
o kontakti preko elektronske poite,
. predavanja: preko spleta )Maraton pozitivne psihologije<,
o jesenska delavnica,
o boiidno-novoletno praznovanje z delavnico za star6e v mesecu decembru,
o predstavitev poklica stariev,
. sredanje druiin,
. sredanje babic in dedkov,
. drrrZinski izlet-piknik v mesecu juniju organizirajo star6i,
. zakljudek leta.

OTROSKヽ OLIMPIJADA_teden otroka tema》 RAZ:GRAN UZiVAJ DANk〈

NOVOLETNO SRECANJE
ZAKLJUCNA PRIREDITEV(40‐ let vrtca,praznOvatte)

普

０

　
　
０
　
　
０

0

Svet star6ev zavoda
Svet zavoda
Komisija za sprejem v vrtec
Solski sklad
Komisija za prehrano
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1. Pedagoiki zbor.
2. Vzgojiteljski zbor se bo sestal dvakrat letno (september, junij).

Na vzgojiteljskem zboru bo izdelan LDN Vrtca Cebelica za letn 202712022, na
zadnjem zboru pa analiza LDN-ja, sodelovale bodo vse vzgojiteljice in pomoinice
vrtca, pedagoginja Maja Plazar in ravnatelj Igor Hostnik.

3. Vzgojiteljski aktivi: dva aktiva naj bi bila namenjena strokovni rasti
strokovnih delavk, ostali pa obravnavanju tekodih zadev, dogovori o skupnih
sredanjih, nastopih, zakljudni prireditvi ...

. Studilske skupine za vzgojiteljice in pomodnice vzgojiteljic - 3 sredanja
preko spleta,

o seminarji, organizirani v OS Gabrovka: dr. Nina Ana Jagar ))Otroci s

posebnimi potrebami<, 23.11. 2021,
. seminarji preko spleta >>Maraton pozitivne psihologije<,
. samoizobraZevanje - sledenje novostim na podrodju vzgoje in izobrai'evanja.

svetovalna sluiba Maja Plazar;
knjiinidarka, ravnatelj;
izvajalci dodatne strokovne pomodi; Bojana Ceroviek, Tamara MiSmai;
kuharicami, vodja lolske prehrane, hiSniki;
s pnim razredom v OS Gabrovka-Dole (vedkratna sreianja za laZji prehod
v !olo).

●

surdopedagoginja; Alena DZafi6 Dedi6;
z Zdravstvenim domom Litija;
s knjiinico v LITIJI (prediolska bralna znaika);
z OS Smartno (plavalni teiaj);
s Pedagoiko fakulteto Ljubljana in Koper (praksa);
Srednjo vzgojiteljsko Solo v Ljubljani in Novem mestu;
z organizacijo RK Gabrovka in DoIe pri Litiji;
s KS Gabrovka in Dole pri Litiji;
z gasilskim drudtvom Gabrovka in Dole;
s policijo v LITIJI;
z lovci;

を
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. debelarjem iz Litijske zveze debelarjev;

. s sredstvi javnega obve5danja;
o z Obdino Litija - ustanoviteljico;
. NIJZ Ljubljana.

Nudili bomo mentorstvo dijakom in Studentom pri opravljanju praktidnega dela in
praktidnih nastopov, de bo to potrebno.

V leto6njem letu planiramo dokupiti igrala na Dotah, kar je bilo planirano Ze v
lanskem letu.

Redna nabava didaktidnega materiala in igrai za vse oddelke.

SEPTEⅣIBER

VSEBINE:
. Uvajalno obdobje
o Orientacija v vrtcu in bliinji okolici
. Spoznavanje zaposlenih in sowstnikov
. Pravila in dogovori v wtcu

OKTOBER

VSEBINE:
. Teden otroka >Odgovor je pogolor< - otro5ka olimpijada
. Skrb za higieno -obisk medicinske sestre
. Jesen v gozdu in polju, ustvarjanje s plodovi
. Mesec poiarne varnosti -evakuacija. Dan pravljice, 16. 10.
. Jesenska delavnica s stardi

NOVEMBER

VSEBINE:
. Zivali se pripravljajo na zimo
. Mednarodni dan otrokovih pravic, 20. 11.
. Izlet v naravo v okviru programa Mali soniek

Lθ′ゴaぁ7ゴコノJa閣しβ
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DECEMBER

VSEBINE:
. Veseli december - rdeia nit
. Obisk gledali6da
. Delavnica s star5i - izdelava igrade za darilo ob prihodu dedka Mraza
. Priprave na prihod dedka Mraza

JANUAR

VSEBINE:
o Spoznavanje Poklicev
. Smudanje, sankanje
o Zimski Sporti, igre na snegu
. Sprehodi Po snegu - Mali sondek
o Sneg, led, voda (risanje z barvnimi ledenimi kockami, smredica

ledenimi okraski ...)

FEBRUAR

VSEBINE:
. Obisk knjiinice
o Valentinovo - izdelovanje srikov
o Kulturni dan- driavljanska vzgoja
o Pust prihaja - izdelava malih instrumentov, izdelava mask, pekapustnih

mi6k ...

MAREC

VSEBINE:
. Druiina
. Sredanje druiin

APRIL

VSEBINE:
. Skrb za urejeno okolico vrtca
. Obidaji - pisanice
. Vreme - oblaiila

MAJ
VSEBINE:

. TedenRK
o Dan 6ebel,2l.5.
o Sredanje z babicami in dedki
o Solidarnost, pomod prijateljem
. Izleti v znano in neznano - Mali sondek
. Kolesarjenje, kotalkanje, rolanje
. Plavalni tedaj

五θt越ddo″ゴ″aごJけ′り勿レ%ηβ
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JUNIJ
VSEBINE:

. Varno s soncem
o Tadkov festival v Litiji
. Priprave na zakljuiek leta

JULIJ in AVGUST

VSEBINF]:
. Varno s soncem
o Poditniikeaktivnosti

Vse nairtovone dejavnosti bomo izvajoli in jih prilagoidli glede no trenutne ruzmere in
usm e r it v e n cov i d- 79 <<.

Vodja vrtca: Marinka Lenart

September, 2021
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Igor Hostnik, prof.
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