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1. POROČILO O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Maja 2016 se je naša šola priključila Mreži slovenskih zdravih šol. Nacionalni inštitut za javno
zdravje vsako leto izbere vsebinsko »rdečo nit«, ki jo šole poglobljeno obravnavamo eno šolsko
leto. V šolskem letu 2016/2017 je bila »rdeča nit« duševno zdravje, prehrana in gibanje.
Šolski tim Zdrave šole se je redno sestajal, načrtoval in koordiniral delo. Na podlagi opravljenih
analiz je izbral »rdečo nit« gibanje in duševno zdravje ter sestavil akcijski načrt Zdrave šole za
šolsko leto 2016/2017. Opravljene dejavnosti s področja gibanja:


Športni dan, Festival zdravja, 1. 10. 2016, na katerem smo predstavili himno Zdrave šole »Mi
smo zdrava šola«, besedilo in glasba učitelj glasbene umetnosti Danijel Berden in razvili
zastavo. Z nami so sodelovali fizioterapevt g. Anže Sirc, Judo klub Prlekija, Plesna šola Urška
Pomurje, ZD Ljutomer in Kluba 65 + Občine Razkrižje.



Jutranje razgibavanje, smo izvajali 3 krat na teden ob torkih, sredah in petkih smo v šolski
telovadnici pred začetkom pouka. Udeleževali so se ga vsi učenci in zaposleni.



Minuta za zdravje, izvajali smo jo od decembra 2016 naprej, predmetna stopnja od 4. do 9.
razreda pri 4. šolski uri, na razredni stopnji od 1. do 3. razreda se je minuta za zdravje izvajala
vsak dan časovno po potrebi.
Opravljene dejavnosti s področja duševnega zdravja:



Safe.si, dr. Benjamin Lesjak, 9. 1. 2017, delavnice in predavanje za starše, učence in zaposlene.
Osveščanje o varni rabi interneta in mobilnih telefonov za otroke, najstnike, starše in
vzgojitelje ter učitelje, pridobivanje veščin za varno rabo interneta, preprečevanje tveganih
vedenj, skrb za lastno varnost in spodbujanje samospoštovanja.



Naravoslovni dan Živim zdravo, Timotej Pukšič je predstavil nagrajeno raziskovalno nalogo
Mladi in (ne)zdrav življenjski slog v SLO in po svetu. Trije učenci so preko igre predstavili pojem
duševnega zdravja. Učenci od 3. do 5. razreda so predstavili primere dobre prakse iz projekta
»Živimo vrednote«. V sedmih delavnicah smo predstavili različne tehnike sproščanja. Z nami
so bili številni gostje.
Na ravni šole smo se trudili uvajati elemente formativnega spremljanja/preverjanja v
podporo učenju. Formativno spremljanje oz. preverjanje je učinkovito orodje, ki vodi k boljši
kakovosti učenja in poučevanja, saj učence spodbuja k prevzemanju odgovornosti za svoje
učenje, postavlja učenje in učenca v središče učnega procesa, spodbuja zavzetost in motivacijo
za učenje, je zelo občutljivo za individualne razlike med učenci, vključno z njihovim
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predhodnim znanjem, razvija vrednotenje, usklajeno s cilji in standardi, z močnim poudarkom
na formativni povratni informaciji, izboljšuje učne dosežke.
Učiteljica Anita Danč Ismajlovič sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo v razvojni
nalogi Formativnega spremljanja/preverjanja (2015- 2017). Na ravni šole smo se odločili, da
se bomo v šolskem letu 2016/2017 osredotočili predvsem na Vprašanja v podporo učenju, v
pomoč nam je bil priročnik z istoimenskim naslovom. 10. 3. 2017 je Anita Danč Ismajlovič v
sklopu razvojne naloge opravila hospitacijo na naši šoli. Udeležili so se je tudi naši strokovni
delavci.
Ves čas se trudimo razvijati bralno pismenost, pa tudi naravoslovno, matematično in digitalno
pismenost.

1.1. NALOGE, KI SMO SI JIH ZASTAVILI:
1. Razvijanje bralnih navad učencev.
2. Priprava in izvedba načrtovanih dejavnosti, tekmovanj, projektov.
3. Fleksibilna učna diferenciacija.
4. Izvedba nacionalnih preizkusov znanja ob koncu 6. in 9. razreda.
5. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci.
6. Delo z učenci
7. Timsko načrtovanje.
8. Delo s starši, sodelovanje s starši. Nadaljujemo z gradnjo socialnih veščin učencev in tudi
staršev.
9. Dosledno izvajanje vzgojnega načrta šole in upoštevanje šolskih pravil. Poudarek dajemo
pohvali, učencem damo priznanje za vzorno vedenje, nudenje pomoči drugim, itd., iščemo
dobre lastnosti naših učencev. Previdno in varčno s kritiko. Vzgoja kulturnega obnašanja.
Naloge smo opravili. Poročila sledijo v nadaljevanju Poročila LDN za šolsko leto 2016/2017.

V tem delu:


Izvedba nacionalnih preizkusov znanja ob koncu 6. in 9. razreda
Rezultati NPZ v šolskem letu 2016/2017:
Pisali so vsi učenci (13 učencev).
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9. razred

povp. št. % točk

povp. št. % točk

OŠ Razkrižje

Slovenija

Slovenščina

43,33

46,38

Matematika

44,15

58,35

Šport

65,72

64,41

Pisali so vsi učenci (10 učencev).
6. razred

Povp. št. % točk

Povp. št. % točk

OŠ Razkrižje

Slovenija

Slovenščina

43,00

51,61

Matematika

35,20

49,42

Nemščina

56,73

67,80

1.2. PROJEKTI in NATEČAJI
Izvedeni so bili naslednji projekti/natečaji:
-

Zdrava šola, vodja: Petra Jerič

-

Razvojna naloga Formativno spremljanje/preverjanje, ZRSŠ, Anita Danč Ismajlovič
Učiteljica je sodobno metodo poučevanja uvajala v razredih, ki jih poučuje. Svoje delo je
predstavila kolegom učiteljem na srečanju študijski skupini 24. 8. 2017 v

-

MENTEP - Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse (ang. MENtoring TechnologyEnhanced Pedagogy), vodja: Renata Vlaović
V projektu je bila obravnavana potrebo po inovativnih metodah dela v razredu, podprtih z IKT,
in potrebo po boljših podatkih o pedagoških digitalnih kompetencah učiteljev. Koordinator
projekta je bila European Schoolnet, projekt je financirala Evropska komisije s pomočjo
programa Erasmus+. V Sloveniji je projekt vodil Zavod RS za šolstvo. Projekt je raziskal
možnosti sistemske rešitev vseevropskega certifikata pedagoških digitalnih kompetenc.
Raziskava se je zaključila. Postavljeno spletno orodje je na voljo za uporabo vsem učiteljem. V
projektu so sodelovali učitelji Renata Vlaović, Anita Danč Ismajlovič, Ljubica Filip, Nevenka
Serdt in Mitja Gerič.

-

Popestrimo šolo 2016-2021
Pri prijavi na razpis nismo bili uspešni. Projekt se ni izvajal.
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-

Živimo vrednote – Petra Žibrat, Bojana Pergar Stolnik
Že v šolskem letu 2015/2016 so se učenci 2. in 5. razreda pridružili kampanji »Živimo
vrednote«, ki je potekala v okviru projekta »Izobraževanje za pravično družbo«. Osnovi cilj
projekta je bil skupno vplivati na spremembe v vzgojno-izobraževalnem sistemu, v katerem bi
se odražala vizija družbe, ki temelji na principih socialne pravičnosti in enakopravnosti, družbe,
ki promovira mir in spravo, opogumlja otroke, da imajo sanje in vizijo ter gradijo svojo
prihodnost. V šolskem letu 2016/2017 so z dejavnostmi nadaljevali. S pomočjo Koledarja
vrednot so vsak mesec organizirali dejavnosti, ki so promovirale vrednoto posameznega
meseca. Poročila o izvedenih dejavnostih so objavljena na spletni strani kampanje.

-

EKO – beri (Planetu Zemlja prijazna šola) – Petra Jerič, Bojana Pergar Stolnik
Projekt je bil izbran z namenom izkoristiti otroški posluh in skrb za varovanje narave. Učiteljici
sta kot pomoč izbrali knjigo Zvezdane Majhen Čas brez vode. Učenci od 3. do 5. razreda so se
medgeneracijsko združili pri poustvarjanju in ozaveščanju okolice na ekološke probleme
sedanjega časa.

-

Živimo zdravo (Društvo Sobivanje), v okviru Zdrave šole – vsi učitelji
Ker je Društvo Sobivanje odstopilo od izvedbe programa Živimo zdravo, smo dejavnost izpeljali
sami v okviru projekta Zdrava šola.

-

Pozdrav ptic miru – Mojca Zadravec

-

Krepimo prijateljstvo (Društvo sobivanje) – Leonida Šeruga

-

Plakat miru – Renata Vlaović

-

Planetu zemlja prijazna šola – Mojca Zadravec

-

Policist Leon svetuje, 5. razred – Bojana Pergar Stolnik
sodelovanje s policajem Urošem Felbarjem, priznanja vsem učencem

-

Mednarodni natečaj Igraj se z mano - Bojana Pergar Stolnik
4. in 5. razred, priznanja vsem učencem, razstava v Cankarjevem domu

-

Rdečki noski – Petra Donša
Skozi vse leto smo zbirali odpadne kartuše, tonerje.

-

Rastem s knjigo (7. razred) – Renata Vlaović
»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Projekt se izvaja v 7.
razredu. V sredo, 8. 3. 2017, so učenci 7. razreda obiskali Splošno knjižnico Ljutomer. Seznanili
so se s programom COBISS, izposojo, podaljšanjem in rezerviranjem gradiva preko tega
programa. Vsi so dobili v dar knjigo Vinka Möderndorferja Kit na plaži. Ob tej priložnosti so si
8

učenci ogledali tudi Stalno razstavo Ante Trstenjaka - slikarja, ki je ustvarjal v tujini in doma. V
muzeju so si ogledali postavljene 3 stalne muzejske zbirke: Taborsko gibanje na Slovenskem,
Življenje v Ljutomeru in okolici Ljutomera od 13. do 20. stol. In Zbirka filmov in fotografij Karola
Grossmana.
-

Shema šolskega sadja in zelenjave – Anita Danč Ismajlovič
To je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Shema
šolskega sadja in zelenjave spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih. Ob sredah po 5.
šolski uri smo učencem ponudili sadje oziroma zelenjavo.

-

Teden vseživljenjskega učenja – Petra Donša

-

Božičkova pošta – Bojana Pergar Stolnik
4. in 5. razred, vsi prejeli nagrade

-

Tradicionalni slovenski zajtrk – Anita Danč Ismajlovič
V petek, 18. 11. 2016, smo opravili tradicionalni slovenski zajtrk, že 10. leto zapored. Na zajtrku
so se nam pridružili tudi župan g. Stanko Ivanušič ter domača čebelarja g. Leonardo Vozlič in
g. Jože Perčič. Otroški in mladinski pevski zbor so nam ob tej lepi priložnosti zapeli pesem
Lojzeta Slaka »Čebelar«.

-

Spodbujamo prijateljstvo – Renata Vlaović
Sodelovali so učenci OPB in izbirnega predmeta Televizija. Udeležili so se tudi zaključne
prireditve, ki je bila v petek, 31. 3. 2017, v Murski Soboti, v 1. nadstropju BTC-ja. Predstavili so
se s točko.
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2.VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

DELA –

OBVEZNI IN RAZŠIRJENI PROGRAM
2.1. IZVEDBA POUKA
2.1.1. Pouk
Ure pouka in ostale dejavnosti so bile realizirane. Posebnosti ni bilo.

2.1.2. Izbirni predmeti
Izvajali smo sedem izbirnih predmetov in sicer: Angleščina I, Angleščina II, Izbrani šport,
Nemščina III, Računalniška omrežja, Šport za sprostitev in Televizija.

Učenci pri izbirnem predmetu Šport za sprostitev so v sredo, 11. januarja 2017, obiskali
našega boksarskega šampiona Dejana Zavca na Ptuju, kjer so se spoznali s treningom
rekreativnega boksa.
Učenci izbirnega predmeta Televizija so junija 2017 obiskali TV AS. Ogledali so si studio, se
seznanili z delom na TV. Posneli so tudi krajšo oddajo.
V 1. triletju smo izvajali neobvezni izbirni predmet Prvi tuji j. – Nemščina. Vključeni so bili vsi
učenci 1. razreda.
V 2. triletju smo izvajali dva neobvezna izbirna predmeta NIP - Drugi tuji j. – Angleščina in NIP
– Šport. Pri NIP – Šport je bilo 11 učencev. Za oblikovanje skupine je potrebnih 12 učencev.
Predmet smo izvajali z enim učencem manj, za oblikovanje skupine smo pridobili soglasje
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

2.1.3. Predmetni in popravni izpiti
Jih ni bilo.
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2.2. DNEVI DEJAVNOSTI
Vsi dnevi dejavnosti so bili realizirani.
Športni dnevi
1. – 9. razred, razen 3. razreda
razred

Tema

Čas

Vodja

1. – 9.

Festival zdravja*

1. 10. 2016

Saša Fišinger in Petra Jerič

5. – 9.

Zimski športni dan

6. 1. 2017

Saša Fišinger

1. – 9.

Atletski mnogoboj

24. 5. 2017

Saša Fišinger

1. – 9.

Plavanje

8. 6. 2017

Saša Fišinger

1. – 9.

Pohod po Razkrižju

13. 6. 2017

Saša Fišinger

1. – 4.

Poletne igre

21. 6. 2017

razredničarke

*Vstop v projekt Zdrava šola. Sodelovali so: ZD Ljutomer s tremi ekipami, Plesna šola Urška
Pomurje in Andrej Mernik, Judo Prlekija, fizioterapevt Anže Sirc, Klub 65+ Razkrižje

3. razred
Tema

Čas

Vodja

Festival zdravja*

1. 10. 2016

Saša Fišinger in Petra Jerič

Plavalni tečaj

13. 2. 2017

Saša Fišinger

Plavalni tečaj

16. 2. 2017

Saša Fišinger

Plavanje

8. 6. 2017

Saša Fišinger

Pohod po Razkrižju

13. 6. 2017

Saša Fišinger

Tehniški dnevi
1. – 3. razred
Tema

Čas

Vodja

2 uri: Zdrava šola: Urejanje okolice, gredic

23. 6. 2017

Razredničarke

3 ure: čistilna akcija, Občina Razkrižje

30. 3. 2017

Razredničarke

Plesno rajanje

23. 12. 2016

Razredničarke

1 ura: Evakuacijska vaja

21. 10. 2016

Anica Šimonka

1 ura: Sprejem prvošolčkov

7. 10. 2016

Petra Donša

1 ura: Obisk fizioterapevta

21. 11. 2016

Razredničarke
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1 ura: Safe.si

9. 1. 2017

Mitja Gerič

1 ura: Predaja ključa

2. 6. 2017

Anita Danč
Ismajlovič

4. in 5. razred
Tema

Čas

Vodja

2 uri: Zdrava šola: Urejanje okolice, gredic

23. 6. 2017

Bojana Pergar Stolnik

3 ure: čistilna akcija, Občina Razkrižje

30. 3. 2017

Bojana Pergar Stolnik

Plesno rajanje

23. 12. 2016

Bojana Pergar Stolnik

Izdelek iz naravnih materialov

12. 5. 2017

Bojana Pergar Stolnik

Šola v naravi
1 ura: Evakuacijska vaja

21. 10. 2016

Mojca Zadravec

1 ura: Sprejem prvošolčkov

7. 10. 2016

Petra Donša

1 ura: Obisk fizioterapevta

21. 11. 2016

Bojana Pergar Stolnik

1 ura: Predaja ključa

2. 6. 2017

Anita Danč Ismajlovič

1 ura: Safe.si

9. 1. 2017

Mitja Gerič

6. – 9. razred
Tema

Čas

Vodja

2 uri: Zdrava šola: Urejanje okolice (6.-8.

18. 4. 2017 oz.

razredniki,

razred)

23. 6. 2017

3 ure: 6. r.: čistilna akcija, Občina Razkrižje

30. 3. 2017

Anita Danč Ismajlovič

23. 1. 2017

Nevenka Serdt

Plesno rajanje

23. 12. 2016

Saša Fišinger

1 ura: Sprejem prvošolčkov

7. 10. 2016

Petra Donša

1 ura: Predaja ključa

2. 6. 2017

Anita Danč Ismajlovič

1 ura: Evakuacijska vaja

21. 10. 2016

Mojca Zadravec

1 ura: Obisk fizioterapevta

21. 11. 2106

Saša Fišinger

1 ura: Pustno rajanje

28. 2. 2017

razredniki

7.-9. r.: muzikal Alica v čudežni deželi

2 uri: Safe.si
1 ura: Osveščanje o poplavah*

1. 1. 2017
14. 3. 2017
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Mitja Gerič
Anica Šimonka

2 uri: Urejanje okolice (7. in 8. razred)

4 ure: Valeta priprave (9. razred)

14. 4. 2017 oz.

Saša Fišinger

19. 6. 2017

Bernard Makovec

7. 6. 2017

Anita Danč Ismajlovič

* Dogodek je potekal v sklopu projekta FRISCO1, strateškega projekta, katerega cilj je
zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure in
se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška. Slovenski partnerji
projekta FRISCO1 »S čezmejnim sodelovanjem do zmanjšanja poplavne ogroženosti« so
Ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Uprava RS za
zaščito in reševanje ter Inštitut za hidravlične raziskave.
Naravoslovni dnevi
1. – 9. razred, razen 4. in 5. razreda
Tema

Čas

Vodja

Zdrava šola- Živim zdravo

12. 6. 207

Petra Jerič

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni

3. razred: 4. 10. 2016

1. – 3. r.: razredničarke

6. razred: 20. 10. 2016

6. – 9. r.: Anita Danč

2. razred: 12. 1. 2017

Ismajlovič

šoli, ZD Ljutomer

1. razred: 2. 2. 2017
7.-9. razred: 27. 2. 2017
1 ura: obisk zobozdravnika,

6. razred: 20. 10. 2016

ZD Ljutomer

8. razred: 7. 12. 2016

razredniki

1. razred: 2. 2. 2017
2. razred: 9. 5. 2017
3. razred: 9. 5. 2017
7. razred: 23. 5. 2017
9. razred: 30. 5. 2017
2 uri: 1., 3., 6. in 8. razred:

3. razred: 4. 10. 2016

zdravniški sistematični

6. razred: 20. 10. 2016

pregled, ZD Ljutomer

8. razred: 7. 12. 2016

razredniki

1. razred: 2. 2. 2017
2 uri: 2. in 7. razred, Rdeči križ

22. 6. 2017
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Leonida Šeruga

2 uri: 9. razred, Valeta priprave

7. 6. 2017

Anita Danč Ismajlovič

Sikalu zoo

9. 6. 2017

1. – 3. r.: razredničarke

Postojnska jama, Predjamski

19. 5. 2017

6. – 9. r.: Ljubica Filip

Zaključne ekskurzije

grad, Tehniški muzej Bistra

4. in 5. razred
Tema

Čas

Vodja

Zdrava šola- Živim zdravo

12. 6. 207

Petra Jerič

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni

17. 11. 2016

Bojana Pergar Stolnik

3 ure: Piran-barka-akvarij

11. 5. 2017

Bojana Pergar Stolnik

Obsredozemski svet

8. 5. 2017

Bojana Pergar Stolnik

šoli, ZD Ljutomer

Šola v naravi

Kulturni dnevi
1. – 3. razred
Tema

Čas

Vodja

1 ura: Začetek BZ

od 15. do

razredničarke

19. 9. 2016

Renata Vlaović

1 ura: Zaključek BZ, 2. in 3. razred

25. 4. 2017

Renata Vlaović

1 ura: KIZ, 1. razred

19. 9. 2016

Renata Vlaović

2 uri : glasbena ura za učence OŠ, Glasbena šola

3. 4. 2017

razredničarke

7. 2. 2017

Cvetka Mesarič

3 ure: Pravljični dan

23. 6. 2017

razredničarke

2 uri: Festival pevskih zborov

11. 4. 2017

razredničarke

Lutkovni abonma* – ogled lutkovnih predstav

oktober 2016 –

razredničarke

2 dni

marec 2017

Slavka Osterca Ljutomer
1 ura: proslava ob slovenskem kulturnem
prazniku

*- 27. oktober 2016, Lutkovno gledališče Maribor s predstavo Kaj pa če…
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- 15. november 2016 Gledališče iz desnega žepka s predstavo Škratovo ime;
- 12. december 2016, Gledališče Ku kuc s predstavo Rudolf in praznične kremšnite;
- 9. februar 2017, Glasbena ali gledališka predstava
- 29. marec 2017, Lutkovno gledališče Maribor s predstavo Ko je Šlemil šel v Varšavo

4. in 5. razred
Tema

Čas

Vodja

1 ura: Začetek BZ

20. 9. 2016

Bojana Pergar Stolnik
Renata Vlaović

1 ura: KIZ

20. 9. 2016

Renata Vlaović

2 uri : glasbena ura za učence OŠ, Glasbena šola

3. 4. 2017

Bojana Pergar Stolnik

7. 2. 2017

Cvetka Mesarič

Pravljični dan

9. 5. 2017

Bojana Pergar Stolnik

Gledališče od A do Ž, SNG Maribor

14. 12. 2016

Cvetka Mesarič

Slavka Osterca Ljutomer
1 ura: proslava ob slovenskem kulturnem
prazniku

Umetnostna galerija

6. – 9. razred
Tema

Čas

Vodja

Gledališče od A do Ž, SNG Maribor

14. 12. 2016

Cvetka Mesarič

1 ura: začetek Bralne značke

september 2016

Renata Vlaović

1 ura: proslava ob slovenskem kulturnem

7. 2. 2017

Cvetka Mesarič

3. 4. 2017

razredniki

1 ura: Zaključek Bralne značke

25. 4. 2017

Renata Vlaović

Balet Romeo in Julija, SNG Maribor

20. 4. 2017

Cvetka Mesarič

Umetnostna galerija

prazniku
2 uri: glasbena ura za učence OŠ, Glasbena šola
Slavka Osterca Ljutomer
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Ostale dejavnosti:
-

četrtek, 1. 9. 2016, Pozdrav učencev in zaposlenih ob prvem šolskem dnevu, z nami je bil tudi
župan Stanko Ivanušič

-

V sredo, 7. 9. 2016, sta devetošolce in osmošolce obiskali ga. Zinka Farquer in njena hčerka
Georgia, hčerka in vnukinja v Avstralijo preseljenih domačinov. Naši gostji sta v Sloveniji
preživeli več tednov, en dan pa sta si vzeli tudi za nas in nas obiskali. V pogovoru z njima smo
izvedeli veliko zanimivosti o Avstraliji in Avstralcih, spoznali njun pogled na našo državo, našo
okolico in slovenščino… V prijetnem klepetu smo se vsi naučili veliko novega, naši učenci pa so
imeli možnost uriti svojo angleščino v pogovoru z naravnima govorkama.

-

V petek, 7. 4. 2017, so delegati šolskih parlamentov OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, POŠ Cvetka
Golarja Ljutomer, OŠ Janeza Kuharja Razkrižje (Timotej Pukšič in Jure Šimonka) ter nekateri
dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer v telovadnici POŠ Cvetka Golarja Ljutomer
prisluhnili zanimivemu predavanju o Evropskem parlamentu. Učencem in dijakom je mag.
Manja Toplak, predstavnica za medije Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v
Ljubljani, na zelo zanimiv način predstavila delo Evropskega parlamenta.

2.3. DRUGE OBLIKE DELA Z UČENCI
2.3.1. Podaljšano bivanje
Izvajalo se je v dveh skupinah. Delo je potekalo po načrtu, posebnosti ni bilo. Učenci so v
oddelku podaljšanega bivanja opravili domače naloge, se sprostili; ugotavljamo, da zelo
potrebujejo prosto gibanje in igro. V ustvarjalnem preživljanju časa so ustvarili mnoge izdelki,
z njimi tudi sodelovali na mnogih natečajih.

2.3.2. Dodatni in dopolnilni pouk
Se je izvedel po načrtih. Ure so realizirane 100%. Delo je potekalo po programu in sprotnih
prilagoditvah.

2.3.3. Šolska knjižnica
Poročilo izvedenega dela je zapisano v poglavju knjižničarka.
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2.3.4. Delo z nadarjenimi učenci
Delo z nadarjenimi učenci je potekalo po programu in sprotnih prilagoditvah, tudi kot priprava
na tekmovanje.
Timotej Pukšič je izdelal raziskovalno nalogo z naslovom Mladi in (ne)zdrav življenjski slog v
Sloveniji in po svetu. Svoje raziskovalno delo je predstavil na regijskem tekmovanju Srečanje
mladih raziskovalcev Pomurja, kjer je prejel zlato priznanje in se uvrstil na državno
tekmovanje.
Na državnem tekmovanje, na Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, je Timotej ponovno
uspešno zagovarjal in predstavil svojo raziskovalno nalogo in v svoji skupini na
interdisciplinarnem področju dosegel najboljši uspeh, to je zlato priznanje.
Kot Zotkin talent je bil povabljen na slovesno podelitev zlatih priznanj v Cankarjev dom v
Ljubljano, 10. 6. 2017. Pokrovitelj je bil predsednik vlade dr. Miro Cerar.

2.3.5. Ekskurzije
Vse ekskurzije so bile izvedene v okviru dni dejavnosti.

2.3.6. Interesne dejavnosti
Naziv interesne dejavnosti

Razred

Mentor

Fond
ur

Dramski krožek

6. – 9.

Cvetka Mesarič

35

Tehnologija strojev

8. – 9.

Vladimir Mesarič

35

Mladinski pevki zbor (MPZ)

5. – 9.

Danijel Berden

105

Otroški pevski zbor (OPZ)

1. – 4.

Danijel Berden

70

Kolesarski krožek in izpit

5.

Mojca Zadravec

20

Ustvarjalni krožek

7.

Renata Vlaović

35

Skupnost učencev in otroški

20

1. – 9.

Petra Donša

Folklora

1. – 3.

Terezija Bogdan

35

Folklora

4. – 6.

Klavdija Žabot

20

Dramsko recitacijski krožek

3. – 5.

Renata Vlaović

20

Šahovski krožek

1. – 9.

Leonida Šeruga

35

parlament
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Športni krožek

1. – 3.

Saša Fišinger

20

Športni krožek

6. – 9.

Saša Fišinger

20

Športni krožek

6., 9.

Saša Fišinger

15

Naravoslovni krožek

6. – 9.

Anita Danč Ismajlovič

20

Male sive celice

7. – 9.

Bojana Pergar Stolnik

15

Nemške igralne urice

3.

Bojana Pergar Stolnik

10

Jezikovni krožek

9.

Nevenka Serdt

10

Vse interesne dejavnosti so bile izvedene. Poročila:

2.3.6.1.Šah
Interesno dejavnost je obiskovalo osem učencev. Udeležili so se več tekmovanj:
-

Občinsko tekmovanje v Ljutomeru
deklice do 9 let: 1. mesto Ivana Ivezič, dečki do 13 let: 3. mesto David Mulec

-

Medobčinsko tekmovanje v Murski Soboti

-

Ekipno tekmovanje v Murski Soboti
ekipa dečki do 12 let: 2. mesto David Mulec, Niko Rob, Valentin Wolf, Blaž Grabar

-

MIK-ovo tekmovanje v Murski Soboti

-

Mednarodno tekmovanje v Ljutomeru
dečki do 12 let: 3. mesto David Mulec

2.3.6.2. Kolesarski izpit
Kolesarski krožek se je izvajal v 4. in 5. razredu. V 4. razredu so predelali teoretične vsebine
kolesarskega izpita. V 5. razredu pa praktični del. Vsi učenci 5. razreda so uspešno opravili
kolesarski izpit.

2.3.6.3. Naravoslovni krožek
Krožek je bil vsebinsko namenjen nadgradnji pripravam na tekmovanja iz znanja o sladkorni
bolezni, iz znanja biologije, kemije in naravoslovja. Učenci so samostojno po načelih
formativnega spremljanja/preverjanja proučevali različne teme. Enkrat so opravili tudi
terensko delo – raziskovanje tujerodne ambrozije na območju Gibine. Vsebine, ki so jih
raziskovali: tujerodne rastlinske in živalske vrste, civilizacijske bolezni, raziskujmo kemijo,
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poskusi v domači kuhinji, fizikalne spremembe-poskusi, opazovanje vodnih organizmov pod
mikroskopom.

2.3.6.4. Skupnost učencev in otroški parlament
V skupnosti učencev sta sodelovala iz vsakega razreda vsaj dva predstavnika. Dejavnosti, ki
so jih organizirali in izvedli:
-

Teden otroka:
organizirali različne dejavnosti, posvečene otrokom in sprejeli prvošolce v šolsko skupnost.

-

Otroški parlament:
Obravnavali, razpravljali in podajali predloge na temo letošnjega otroškega parlamenta
»Otroci in načrtovanje prihodnosti«.
Dva predstavnika naše šole sta se udeležila medobčinskega parlamenta v Ljutomeru, ki je bil
6. 1. 2017, Timotej Pukšič se je udeležil Pomurskega otroškega parlamenta v Gornji Radgoni in
nacionalnega Otroškega parlamenta v Ljubljani.

-

Akcija ob dnevu boja proti AIDS-u

-

Dobrodelna akcija Dan za spremembe, zbiranje denarja za Šolo v naravi

2.3.6.6. Pevski zbor
V OPZ je bilo vključenih 31 učencev od 1. do 4. razreda, v MPZ pa 29 učencev od 5. do 9.
razreda.
Nastopi:
-

Na vseh šolskih proslavah

-

11. 4. 2017, 70. pevski festival, Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov občin
Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej, v organizaciji JSKD Ljutomer

-

Učitelj Danijel Berden je zapisal besedilo in glasba za himno Zdrave šole »Mi smo zdrava šola«.

-

Učiteljica Renata Vlaović je zapisala besedilo, učitelj Danijel Berden pa glasbo pesmi z
naslovom Otroci smo pesem sveta.

2.3.6.7. Folklora
Folkloro so obiskovali učenci od 1. do 6. razreda, skupaj 36 otrok. Otroci so se učili plesne igre
in plese. Največji poudarek je bil na vajah za ritem in vajah za odrsko igro. Vodja mlajše skupine
Terezija Bogdan, starejše Klavdija Žabot. Harmonikarska spremljava: Andrej Slavič.
19

Nastopili so na šolskih proslavah in na odru Doma kulture Razkrižje.
Območnega srečanja otroških folklornih skupin občin Ljutomer, Veržej, Razkrižje in Križevci
sta se udeležili obe folklorni skupini, mlajša in starejša. Mlajša skupina se je predstavila z
odrsko postavitvijo "Rdeče češnje rada jem", starejša pa z odrsko postavitvijo "Nastop na
folklornem srečanju". Starejša folklorna skupina je dosegla regijsko raven in si
prislužila nastop na regijskem srečanju. Žal se ga zaradi odsotnosti večine plesalcev, ki so bili
v Šoli v naravi, ni mogla udeležiti.

2.3.6.8. Male sive celice
V torek, 27. septembra 2016, je na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci potekalo predtekmovanja
za sodelovanje v oddaji Male sive celice, pod vodstvom RTV Slovenija. Predtekmovanja se je
udeležilo 23 ekip iz Pomurja in Podravja. Ekipo naše šole so sestavljali učenci: Timotej Pukšič,
Jure Šimonka in Iva Kuhar. Naša ekipa se je uvrstila na snemanje oddaje RTV Slovenija Male
sive celice, v Ljubljano.
V sredo, 19. oktobra 2016, so se učenci udeležili snemanja oddaje RTV Slovenija Male sive
celice, v Ljubljani. Pomerili so se s tekmovalci iz OŠ Božidarja Jakca iz Ljubljane. V studio RTV
Slovenija so navijači vzeli maskoto naše šole - ptičjo krmilnico s pravimi razkriškimi pogačicami.
Naši tekmovalci so poskrbeli, da je bilo v studiu napeto vse do konca tekmovanja. Navijači so
jih z izdelanimi navijaškimi rekviziti pri tem zelo vzpodbujali. Na žalost sreča ni bila na naši
strani, saj se nam je zmaga za las izmuznila pri zadnjem vprašanju. So pa učenci naše šole spet
dokazali, da se lahko kosajo in postavijo ob rob učencem velikih mestnih šol, saj v znanju ne
zaostajajo.

2.3.6.9.Športni krožek
Ob načrtovanem delu so se učenci pripravljali tudi na razna tekmovanja, na katerih so dosegli
tudi nekaj lepih uspehov. Več o tem v poglavju Tekmovanja.

2.3.7. Tekmovanja
Učencem smo omogočili tekmovanja za vsa področja, ki so bila razpisana za tekoče šolsko leto.
Razredna stopnja:
-

Računanje je igra (razredniki)
8 zlatih priznanj, 5 priznanj
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-

tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (Vladimir Mesarič, razredniki),
šolsko tekmovanje: 10 bronastih priznanj

-

tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (Bojana Pergar Stolnik),
šolsko tekmovanje: 3 bronasta priznanja

-

Kresnička (Bojana Pergar Stolnik),
13 bronastih priznanj

-

Tekmovanje za čiste zobke, 1. – 5. r. (razredniki)

-

Šolsko tekmovanje iz logike, 4. – 5. r., Mojca Zadravec
4 bronasta priznanja

-

Nemška bralna značka EPILESEPREIS, 4. in 5. razred (Nevenka Serdt)
12 srebrnih priznanj in 2 zlati priznanji

Predmetna stopnja:
-

tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (Cvetka Mesarič),
šolsko tekmovanje: 2 bronasti priznanji

-

Nemška bralna značka EPILESEPREIS, od 6. do 9. razreda (Nevenka Serdt)
9 srebrnih priznanj in 4 zlata priznanja

-

Angleška bralna značka EPI READING BADGE, 7., 8. in 9. razred
1 zlato priznanje

-

tekmovanje iz znanja nemščine 9. r. (Nevenka Serdt),
šolsko tekmovanje: 4 bronasta priznanja
državno tekmovanje: 4 srebrna priznanja (Timotej Pukšič, Tea Stojko, Alen Vučko, Maja
Šarčević)

-

tekmovanje iz znanja angleškega jezika za 9. r. ((Nevenka Serdt),
šolsko tekmovanje: 2 bronasti priznanji

-

tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (Vladimir Mesarič),
šolsko tekmovanje: 5 bronastih priznanj
državno tekmovanje: 1 srebrno priznanje (Timotej Pukšič (9. r.)

-

tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje (Vladimir Mesarič),
šolsko tekmovanje: 2 bronasti priznanji,

-

tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje (Anita Danč Ismajlovič)
šolsko tekmovanje: 7 tekmovalcev
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-

tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje (Anita Danč Ismajlovič)
šolsko tekmovanje: 5 bronastih priznanj

-

tekmovanje v znanju iz sladkorne bolezni (Anita Danč Ismajlovič)
šolsko tekmovanje: 1 bronasto priznanje, 2 uvrstitvi na državno tekmovanje
državno tekmovanje: 1 zlato priznanje (Timotej Pukšič, 9. r.),
1 srebrno priznanje (Barbara Krajačić, 8. r.)

-

Male sive celice (Bojana Pergar Stolnik)
Poročilo je v poglavju Interesne dejavnosti.

-

Kresnička (Bojana Pergar Stolnik)
3 bronasta priznanja

tekmovanja na športnih področjih: (Saša Fišinger)
-

medobčinsko tekmovanje, kros
1. mesto David Mulec, 1. mesto Alen Vučko, 2. mesto Katarina Ivezič, 3. mesto Ana Nemec,
3. mesto Nikola Novak

-

medobčinsko tekmovanje, nogomet, 3. mesto

-

medobčinsko tekmovanje, badminton
2. kolo Nay Milak, Jure Šimonka

-

medobčinsko tekmovanje, med dvema ognjema, 3. mesto

-

medobčinsko tekmovanje, mali nogomet, 2. mesto

-

medobčinsko tekmovanje, atletika – posamično tekmovanje
1. mesto (1000m) Katarina Ivezič (8. r.), 1. mesto (krogla) Jana Mlinarič (9. r.), 1. mesto
(krogla) Simon Cimerman (9. r.), 2. mesto (300m) Alen Vučko (9. r.), 2. mesto (krogla) Florian
Majerič (8. r.),

-

področno tekmovanje, atletika – posamično tekmovanje
8. mesto (1000m) Katarina Ivezič (8. r), 4. mesto (krogla) Jana Mlinarič (9. r.), 6. mesto (krogla)
Simon Cimerman (9. r.), 9. mesto (300m) Alen Vučko (9. r.), 9. mesto (krogla) Florian Majerič
(8. r.),

-

državno tekmovanje, Judo – šolsko DP
5. mesto Katarina Ivezič (8. r.)
Športnica leta: Katarina Ivezič (8. r.)
Športnika leta: Alen Vučko (9. r) in David Mulec (5. r.)
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2.3.8. Šola v naravi
V šolskem letu 2016/2017 smo izvedli eno Šolo v naravi:
Poletno/plavalno šola v naravi, 4./5. razred, Debeli rtič, 8. – 12. 5. 2017, vodja: Saša Fišinger

2.3.9. Zdravstveno varstvo in vzgoja za zdravje
Opravili smo:
-

Preventivne zobozdravstvene preglede.

-

Preventivne zdravstvene preglede šolskih otrok.

-

Izveden je bil program Vzgoja za zdravje. V tem šolskem letu je bil izveden prvič. Izvedli so ga
delavci ZD Ljutomer.

-

Maja 2017 so delavci ZD Ljutomer v 8. razredu izvedli delavnico »Postopki oživljanja«.

-

Izvajali minute za zdravje med poukom.

-

Skrbeli za zdravo prehrano. Učenci so sodelovali pri sestavljanju jedilnikov z vodjo prehrane
Anito Danč Ismajlovič.

-

Izvedeno je bilo druženje zaposlenih ob različnih priložnostih, gre za dejavnosti v okviru Zdrave
šole in promocije zdravja na delovnem mestu. Zaposleni smo se udeleževali jutranjega
razgibavanja, si voščili ob rojstnih dnevih in se skupaj poslovili od starega leta ter pozdravili
novo leto.

-

Izvedena strokovna ekskurzija zaposlenih – Herberstein (promocija zdravja na delovnem
mestu).

2.3.10. Proslave in prireditve
Vse pomembnejše praznike in obletnice smo

obeležili z naslednjimi proslavami in

prireditvami:
-

Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 23. 12. 2016, vodja: Renata Vlaović

-

Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 7. 2. 2017, vodja: Cvetka Mesarič
Dramski krožek je nastopil s komedijo Vike Grobovšek z naslovom Noč, ko je posijalo sonce,
mentorica Cvetka Mesarič.

-

Proslava pred dnevom državnosti, 23. 6. 2017, vodja: Nevenka Serdt
Obeležili smo dan državnosti, zapeli in zaplesali ter se poslovili od šolskega leta 2016/2017. Z
nami je bil tudi župan Stanko Ivanušič.
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Ostale prireditve:
-

Za boljši jutri naših otrok, dobrodelni koncert za šolski sklad, petek, 9. 12. 2106, Danijel
Berden, Renata Vlaović
Prireditev je potekala v nabito polni dvorani Doma kulture Razkrižje. Zbirali smo sredstva za
šolski sklad, s katerimi smo želeli dodatno tehnično opremiti šolske prostore in računalniško
učilnico, da bodo pouk in izven-šolske dejavnosti bolj zanimive, sodobne in pestre.
Otroci in vzgojitelji vrtca so se predstavili na stojnicah z zdravimi in naravnimi izdelki. Učenci
šole pa so skupaj z učitelji poskrbeli za razgibano in sproščeno prireditev, polno plesa, petja,
atraktivnih točk in smeha. S pripravljenim programom smo
se zahvalili donatorjem in obiskovalcem za njihove prispevke.
Zbrali smo neverjetnih 3.500 EUR.

-

Mednarodni dan maternega jezika, 5. 3. 2017, vodja programa: Bojana Pergar Stolnik
Učenci naše šole so sodelovali na tradicionalni prireditvi ob mednarodnem dnevu maternega
jezika. Organizator prireditve je Občina Razkrižje. Slavnostni govornik na prireditvi je bil
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na prireditvi so nastopili še: Tadeja
Mesarič, Matjaž Zanjkovič, Marija Kašić, Monika Trstenjak,Tamburice od Murice, glasbena
skupina Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer The Flow, Dekliški pevski zbor »Pole
Poje«, Mešani pevski zbor Cven-Pristava in Dekliški del komornega zbora Orfej.

-

Proslava ob dnevu žena in materinskem dnevu, učiteljice razrednega pouka
V torek, 21. 3. 2017, so učenci skupaj z učitelji pripravili prireditev, z bogatim kulturnim
programom, za naše najdražje mame, očete, babice in dedke. Ob tej priložnosti je v šolski avli
domačin Mitja Štumpf pripravil prečudovito razstavo fotografij z naslovom Od prekmurske
ravnice do Triglava.

-

Zaključek Bralne značke, torek, 25. 4. 2017, naša gostja Desa Muck. Podrobnejše poročilo pod
poglavjem Knjižničarka.

-

Valeta, petek, 9. 6. 2017, Anita Danč Ismajlovič
Ob tej priložnosti je učenka Maja Šarčević pripravila na šoli razstavo svojih likovnih del.
Sodelovali smo še na nekaterih drugih občinskih proslavah in prireditvah (glej Sodelovanje z
Občino Razkrižje).
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2.3.11. Delovne akcije
Na naši šoli smo organizirali naslednje delovne akcije:
-

urejanje matične učilnice,

-

urejanje večnamenskega prostora (prireditve in obeležitev mednarodnih dni),

-

pospravljanje jedilnice,

-

dežuranje učencev po potrebi,

-

ločeno zbiranje odpadkov – papir, izrabljene baterije, kartuše, plastenke

-

V ponedeljek, 19. 6. 2017, so učenci 8. razreda pod vodstvom hišnika Bernarda
Makovca izvedli delovno akcijo. Na vzhodni strani telovadnice so ob zidu izkopali zemljo,
nasuli gramoz in položili plošče. Tako dež ne bo več uničeval fasade. Delo so opravili zelo
dobro. Izkazali so se kot zavzeti, vztrajni delavci.

2.3.12. Tečaj plavanja
Je bil organiziran za učence 3. razreda. Pridružili so se jim tudi otroci starejše skupine vrtca.
Potekal je v Biotermah Mala Nedelja, od 13. 2. do 17. 2. 2017. Vodja: Saša Fišinger.

2.3.13. Prometna varnost
V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje ter
Policijsko postajo Ljutomer (vodja rajona Uroš Felbar) smo izvajali naslednje aktivnosti:


Varna pot v šolo.



Priprava učencev 5. razreda na kolesarski izpit.



Učenci 5. razreda so skupaj z razredničarko Bojano Pergar Stolnik sodelovali v preventivnem
projektu Policist Leon svetuje.



Izvajali smo preventivne akcije, ki nam jih bo ponudila policija in Svet za preventivo v cestnem
prometu.



Policija je izvajala preglede avtobusov, kombijev in voznikov pred odhodom učencev na
ekskurzije ali tekmovanja.



Upoštevanje in izvajanje prometno varnostnega načrta.



V svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Razkrižje s strani šole sodeluje
Olga Novak.
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Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, in za učence, ki imajo na poti v šolo in iz nje
nevarne poti, je bil organiziran šolski avtobusni prevoz. Šolski prevoznik je g. Jernej Žabot.

2.3.14. Evakuacija šole
Evakuacijska vaja v primeru požarne varnosti je bila izvedena po dogovoru s podjetjem Lipovec
d.o.o. in PGD Razkrižje, v petek, 21. oktobra 2016. Namen vaje je bil, da učenci in vsi zaposleni
opravijo zapustitev šolske zgradbe ter ob tem preizkusijo organizacijsko in tehnično
pripravljenost za varno in hitro zapustitev zgradbe ob morebitnih izrednih razmerah.
Ugotovljene manjše pomanjkljivosti so bile po opravljeni vaji odpravljene.

3. STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN OBLIKE AKTIVNOSTI
3.1. SVET ŠOLE
Svet šole se je redno sestajal in opravil svoje naloge.

3.2. SVET STARŠEV
Svet staršev se je sestal petkrat. Sodelovanje med svetom staršev in šolo je bilo zelo dobro.

3.3. RAVNATELJICA
Poleg dnevnih, sprotnih opravil, je ravnateljica Anica Šimonka:
-

Redno se je udeleževala sestankov ravnatelje UE Ljutomer in sestankov ravnateljev Pomurja.
Sproti poročala sodelavcem.

-

Opravila razgovore z vsemi delavci.

-

Opravila hospitacije; ne pri vseh zaposlenih.

-

Opravila postopek napredovanj zaposlenih v plačne razrede in v nazive.

-

Usklajevala delo s tajnico in računovodkinjo, spremljala delo tehničnega osebja.

-

Prizadevala sem si pridobiti čim več dodatnih, predvsem denarnih sredstev, za potrebe šole.
Samo na prireditvi Za boljši jutri naših otrok je bilo zbranih prispevkov oz. donacij v vrednosti
3.500 EUR. Z veliko angažiranostjo gospoda Petra Stolnika pri zbiranju sredstev za Šolo v naravi
smo skoraj v celoti strošek pokrili z donatorskimi sredstvi.
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-

V sodelovanju s svetovalno službo sem si prizadevala pridobivati finančna sredstva od različnih
prostovoljnih, dobrodelnih društev. Sredstva smo namenili kot pomoč učencem iz socialno
šibkih družin.

-

Prizadevala sem si za dobro sodelovanje z domačim krajem predvsem z domačimi društvi,
podjetniki in mnogimi posamezniki. Vsi smo pokazali željo po sodelovanju.

-

Prizadevala sem si tudi za dobro sodelovanje z nam najbližjimi osnovnimi in srednjimi šolami.

-

Trudila sem se tudi za dobro sodelovanje s strokovnimi institucijami - pristojnim ministrstvom,
ZRSŠ, pedagoškimi fakultetami, šolo za ravnatelje in drugimi.

3.4. UČITELJSKI ZBOR
Učiteljski zbor se je redno tedensko srečaval, vsak ponedeljek zjutraj. Delo je potekalo
usklajeno. V šolskem letu je imel 8 sestankov. Na konferencah smo načrtovali, evalvirali že
opravljeno delo, se usklajevali, izmenjevali mnenja.
Opravili smo tudi vse tri načrtovane redovalne konference.

3.5. STROKOVNI AKTIVI
Na šoli delujejo trije strokovni aktivi:
1. družboslovno-humanistični aktiv (vodja Renata Vlaović)
2. naravoslovno-tehnično-športno-matematični aktiv (vodja Vladimir Mesarič)
3. aktiv učiteljev razrednega pouka (vodja Mojca Zadravec)
Aktivi so se redno sestajali. Vodje so ravnateljici posredovali podane predloge in mnenja, na
podlagi katerih so potekala načrtovanja dejavnosti in vrednotenje opravljenega dela.

3.6. RAZREDNIK
Razredniki so opravili delo v skladu z načrti dela; izvedba roditeljskih sestankov, razredne ure.
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4. DRUGI STROKOVNI DELAVCI ŠOLE IN OBLIKE AKTIVNOSTI
4.1. ŠOLSKA SVETOVALNA DELAVKA
Opravljene naloge na področju:
1. Učenja in poučevanja
Izvedla ure DSP, koordinirala strokovne skupine za pripravo, spremljavo in evalvacijo
individualiziranih programov za učence z odločbami Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami
Spremljanje pouka in evidentiranje učencev z učnimi in drugimi težavami; individualno delo s
temi učenci
Izvedeno je bilo evidentiranje nadarjenih učencev
Nadomeščanja
2. Šolanja
Vpis novincev
Izvedba postopka izbirnih predmetov
Roditeljski sestanki, tematski sestanki
3. Karierna orientacija
Vpis učencev 9. razreda v srednjo šolo
Delo z učenci 8. in 9. razreda: pogovori, iskanje informacij, oglasi o zaposlitvah, pregled
srednješolskih programov
4. Socialno ekonomske stiske
Subvencionirana prehrana
Delo z družinami v stiski
Sodelovanje z rejniškimi družinami
5. Telesnega, osebnega in socialnega razvoja
Individualno delo z učenci
Skupinsko delo z učenci v posameznih razredih
6. Šolska skupnost
(glej poročilo pri interesnih dejavnostih)
7. NPZ: priprava izvedbenega načrta, izvedba prijave učencev na NPZ, informacij za starše,
organizacija poteka izvedbe.
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8. Drugo:
Sodelovanje z okoliškimi svetovalnimi delavkami: organizacija Tržnice srednjih šol za učence
9. razreda, ŠIC Ljutomer, v petek, 25. novembra 2016,
Ankete o izbirnih predmetih, vključitvi otrok v oddelek podaljšanega bivanja in jutranjega
varstva
Drugo delo

4.2. KNJIŽNIČARKA
Knjižničarka je izvedla naslednja dela:
-

Nabava knjižničnega gradiva v skladu s potrebami šole in odobrenimi finančnimi sredstvi

-

Vodila učbeniški sklad

-

V sodelovanju z učitelji izbirala in pripravljala knjižnično gradivo, potrebno za izvajanje učnega
procesa

-

Sodelovala v različnih kulturnih, naravoslovnih in tehniških dnevih, ter projektih šole

-

Izposojala gradiva učencem ter strokovnim in ostalim delavcem šole

-

Sodelovala z učitelji na področju dviga bralne pismenosti

-

Koordinirala Bralno značke za učence:
september 2016: Uvod v bralno značko
V torek, 25. 4. 2017, smo v goste povabili Deso Muck, letošnjo Ježkovo nagrajenko. Z učenci
razredne in predmetne stopnje smo pripravili razstavo njenih del, plakate o njenem življenju
in delu. Prvošolci in drugošolci so ilustrirali in pisali o pravljici Kakšne barve je svet. Četrtošolci
in petošolci so brali knjige iz zbirke Anica in Čudežna bolha Megi. Po skupinah so izdelali stripe.
Druženje z njo je hitro minilo. Bilo je humorno, iskreno, začinjeno z življenjsko modrostjo in
energijo.

4.3. ODDELČNE SKUPNOSTI
Delo je izvedeno po načrtih.
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5. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI IN OKOLJEM
5.1. SODELOVANJE S STARŠI
S starši smo se srečavali na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, dopoldanskih in
popoldanskih. Starši so se udeleževali naših proslav in prireditev. Poskušali smo jim čim bolj
prisluhniti. Trudili smo se, da bi vsi skupaj delali za dobro naših otrok.
Izvedena sta bila oba načrtovana skupna roditeljska sestanka v šolskem letu 2016/2017:
-

1. skupni roditeljski sestanek, 13. 9. 2016, predstavitev dela v šolskem letu 2016/2017

-

2. skupni roditeljski sestanek, 9. 1. 2017, izobraževanje za starše o varni rabi interneta in
mobilnih naprav. Izvajalec SAFE.SI.

5.2. SODELOVANJE Z OKOLJEM

5.2.1. Sodelovanje z Občino Razkrižje
-

december 2016, Božična noč, sodelovanje naših učencev; Bojana Pergar Stolnik

-

proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, torek, 7. 2. 2017, ob 17. uri, Dom Kulture
Razkrižje, sodelovanje s komedijo Vike Grobovšek z naslovom Noč, ko je posijalo sonce,
mentorica: Cvetka Mesarič
Sprejem, ogled šole in pogostitev za goste so pripravili delavci šole v dogovoru z ravnateljico.
Ravnateljica je o dogajanju in svojim ravnanjem v zvezi s proslavo obvestila predstavnike
delavcev v svetu šole dne 10. 2. 2017.

-

5. 3. 2016, Mednarodni dan maternega jezika, vodja programa: Bojana Pergar Stolnik

-

srečanje starejših občanov Občine Razkrižje, 18. 6. 2017, vodja: Leonida Šeruga

-

kresovanje ob dnevu slovenske državnosti, 24. 6. 2017

-

osrednja občinska proslava, 1. 7. 2017
nastop naših učencev v več točkah, glasbenih, pevskih, recitacijskih, mentorici: Bojana Pergar
Stolnik in Cvetka Mesarič

-

marec 2017, čistilna akcija, vodijo: razredniki
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5.2.2. Sodelovanje z različnimi društvi
Sodelovali smo s Prostovoljnim gasilskim društvom Razkrižje – sodelovanje na dnevu odprtih
vrat v mesecu oktobru 2016, mesecu požarne varnosti. V sodelovanju z gasilci PGD Razkrižje
je bila izvedena evakuacijska vaja.

Sodelovanje s TND Razkrižje – peka mlincev in finančni prispevek na prireditvi Za boljši jutri
naših otrok ter sodelovanje ob različnih drugih priložnostih.

Sodelovanje s Čebelarskim društvom Razkrižje – obisk čebelarjev ob tradicionalnem
slovenskem zajtrku.

5.2.3. Sodelovanje z župnijo Razkrižje
Usklajevanje urnikov in organizacije varne poti učencev razredne stopnja od šole do župnije
(verouk).
5.2.4. Sodelovanje z domačini
- Sodelovanje s kmetijami v naši občini (nabava lokalno pridelane hrane).
- Sodelovanje občanov pri zbiranju starega papirja, starih kartuš, tonerjev. Skozi vse leto.
5.2.5. Sodelovanje s Karitas Razkrižje
Pomoč učencem iz socialno šibkih družin, materialne dobrine in finančna sredstva.

5.2.6. Sodelovanje s srednjimi in osnovnimi šolami
Sodelovanje z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer:
- V četrtek, 1. 12. 2016 se je 12 učencev 8. in 9. razreda udeležilo delavnic v okviru prireditve
Znanje za mlade na GFML. Učenci so sodelovali v različnih delavnicah glede na njihove
interese, zanimanja in posebne talente. Na različne zanimive načine so spoznavali različna
področja in predmete, ki jih ponuja GFML. Delo v delavnicah je potekalo pod
vodstvom dijakov in s pomočjo profesorjev. Učenci so ob tem, da so se kaj novega naučili
tudi spoznavali z učenci iz drugih osnovnih šol, spoznali profesorje, dijake ter seveda izkusili
kako je sedeti v srednješolskih klopeh.
- Muzikal Alica v čudežni deželi, 27. 1. 2017, ŠIC Ljutomer – učenci od 7. do 9. razreda
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Sodelovanje ravnateljev UE Ljutomer:
- 11. 10. 2017, Promocija zdravja na delovnem mestu, dr. Branislava Belovič, OŠ Razkrižje,
predavanje za ravnatelje UE Ljutomer
- 24. 10. 2016, predavanje Zgodnja stimulacija ni mučenje ampak ključ razvoja, dr. Ranko
Rajović, Dom kulture Ljutomer, udeležili strokovni delavci vseh šol

Sodelovanje z okoliškimi osnovnimi šolami:
- športna tekmovanja, poklicna orientacija.
- sodelovanje treh šol: OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Janeza Kuharja Razkrižje in OŠ Stročja
vas; predavanje z delavnico Šolska pravila-preko teorije v prakso, izvajalka Ana Nina Jäger,
pravnica in mediatorka

5.2.7. Sodelovanje z RK Ljutomer in RK Razkrižje
Koordinatorica je Leonida Šeruga.
Območno združenje Rdečega križa Ljutomer je v sodelovanju z Mladimi člani Rdečega križa
naše šole v soboto, 15. oktobra 2016, pri Prodajalni SIMTIS - Mercator Razkrižje organiziral
humanitarno akcijo ob Svetovnem dnevu hrane »Drobtinica«. V skupno humanitarno akcijo
smo se vključili, ker želimo pomagati otrokom iz socialno šibkih družin v našem kraju. Vsi
darovalci so v zameno za prispevek dobili kruh. Donator kruha je bilo podjetje ŽITO d.o.o.. Kruh
so spekle tudi nekatere naše mame. Zbrali smo 339 EUR.

5.2.8. Sodelovanje z Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer
- Glasbene urice za osnovnošolce; razredna stopnja, 19. 5. 2016, predmetna stopnja, 20. 5.
2016, nastop pihalnega orkestra
- Glasbena šola izvaja svojo dejavnost v naših prostorih.
Sodelovanje je zelo dobro.

5.2.9. Sodelovanje s Pedagoško fakulteto Maribor in Pedagoško fakulteto Ljubljana
V šolskem letu 2016/2017 je na naši šoli praktično usposabljanje (strnjena pedagoška praksa)
opravljala ena študentka Pedagoške fakultete v Mariboru in sicer od 13. 3. 2017 do 24. 3.
2017. Študentki Maši Rus je bila mentorica Leonida Šeruga.
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6. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV
-

Razvojni projekt Formativno spremljanje/preverjanje Zavoda RS za šolstvo, celo šolsko leto,
Anita Danč Ismajlovič

-

9. 9. 2016, »Vgasnimo posvejte«, OŠ Fokovci, Anita Danč Ismajlovič

-

15. 11. 2016, valorizacijska konferenca Cmpeiusa z naslovom »MIŠ MAŠ – maš miš pri roki,
Ljubljana, Anita Danč Ismajlovič

-

18. 3. 2017, ZRSŠ, seminar Pomen povratne informacije za izboljšanje učnih dosežkov učencev,
Anita Danč Ismajlovič je bila soizvajalka delavnice Kaj mi pove povratna informacija?, Anita
Danč Ismajlovič

-

Študijsko srečanje iz biologije, Anita Danč Ismajlovič predstavila potek formativnega
spremljanja/preverjanja, Anita Danč Ismajlovič

-

11. 10. 2017, Promocija zdravja na delovnem mestu, dr. Branislava Belovič, OŠ Razkrižje,
predavanje za ravnatelje UE Ljutomer, Anica Šimonka

-

21. 10. 2016, Zdravila in zdravljenje hiperkinetične motnje otrok in motnje ADHD, doc. dr.
Matej Štuhec, Ljutomer, Bojana Pergar Stolnik

-

24. 10. 2016, predavanje Zgodnja stimulacija ni mučenje ampak ključ razvoja, dr. Ranko
Rajović, Ljutomer, sodelovanje vseh ravnateljev UE Ljutomer, udeležili vsi strokovni delavci

-

26. 10. 2016, Pedagoško vodenje, ZRSŠ; Murska Sobota, Anica Šimonka

-

14. 11. 2016, Otroci s posebnimi potrebami, Sara Ferlin, vsi strokovni delavci

-

17. 2. 2017 in 18. 2. 2017, Mednarodni strokovni simpozij z naslovom Kako se avtonomno
odzivati na socialno in čustveno neprilagojenost učencev in ohraniti notranje ravnovesje na
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, sodelovanje s samostojnim prispevkom: učiteljici Bojana
Pergar Stolnik in Nevenka Serdt

-

27. 3. 2017, predavanje z delavnico Šolska pravila-preko teorije v prakso, Ana Nina Jäger,
pravnica in mediatorka, sodelovanje treh šol: OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Janeza Kuharja
Razkrižje in OŠ Stročja vas, Anica Šimonka, Saša Fišinger, Petra Jerič, Mateja Šumenjak, Anita
Danč Ismajlovič, Bojana Pergar Stolnik, Mojca Zadravec, Leonida Šeruga, Petra Donša, Renata
Vlaović

-

24. 8. 2017, Tretja konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, Brdo pri Kranju,
Anica Šimonka
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7. ŠOLSKI SKLAD
Upravni odbor šolskega sklada se je konstituiral na svojem 1 . sestanku 6. 12. 2016.
Predsednica UO Šolskega sklada je gospa Natalija Baumgartner.
Opravljene naloge:
-

UO Šolskega sklada je odločal o razporeditvi zbranih sredstev na prireditvi Za boljši jutri naših
otrok.

-

Člani so pregledali osnutek Pravilnika o šolskem skladu.

-

Člani UO Šolskega sklada so v sodelovanju s TND Razkrižje in Kulturnim društvom Razkrižje
zelo uspešno izvedli srečelov na tradicionalni prireditvi Pozdrav jeseni v Šprincu, 15. 8. 2017.
Zbirali smo sredstva za izdelavo folklornih oblek za šolsko in vrteško folkloro. Na srečelovu
je bilo zbranih 1520 EUR. Denarnih nakazil pa 530 EUR.

Poročilo za šolo je pripravila ravnateljica Anica Šimonka.
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POROČILO VRTEC
1. UVOD
Letni delovni načrt Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, Enota Vrtec Razkrižje je osrednji
dokument, s katerim se določi organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca.
V njem načrtujemo obseg, vsebine, programe, ter kadrovske, materialne in druge pogoje za
nemoteno celoletno delo in življenj v vrtcu.

2. POSLANSTVO IN VIZIJA VRTCA
2.1. POSLANSTVO

Poslanstvo vrtca je, da s svojim strokovnim delovanjem omogočamo spodbudno učno okolje
in kvaliteten program, ki spodbuja otrokov razvoj na vseh področjih.

2.2.VIZIJA

Vizija našega vrtca se glasi:

»Ustvarjati želimo okolje, v katerega bomo vsi radi prihajali, in zagotoviti pogoje, v katerih bo
vsak otrok dosegel tisto, kar želi in zmore. Naš vrtec naj bo prijeten in prijazen drugi dom, kjer
naj bo doma zadovoljstvo in dobro počutje otrok, staršev in zaposlenih. »

3. RAZVOJNI CILJI
-

Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih.

-

Razvijanje sposobnosti za odgovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.

-

Spodbujanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja.

-

Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa
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tudi branje in pisanje.
-

Spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja.

-

Posredovanje znanj različnih področij znanosti iz vsakdanjega življenja.

-

Spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja.

4. DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA
4.1. ŠTEVILO ODDELKOV IN OTROK
V treh oddelkih je bilo na dan 1. 9. 2016 vključenih 46 otrok od 1 do 6 leta starosti. Med
letom se je vpisal 1 otrok. Tako je bilo ob koncu šolskega leta vključenih 47 otrok.

4.2. DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA- SISTEMIZACIJA

STROKOVNI DELAVCI

DELEŽ

vzgojitelji

3*

pomočnice vzgojitelja

3,42

svetovalna delavka

0,10

ped. in organizacijska vodja

0,15

OSTALI DELAVCI

kuharica

0,90

hišnik

0,17

čistilka

0,71 (0,46) **

perica

0,20

poslovni sekretar

0,25

računovodja

0,25

organizator prehrane

0,05
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*Dve delavki po 50 letu starosti dve uri izven neposrednega dela z otroki, urejanje omar v
skupnem prostoru, kabineta, urejanje zapisov o otrocih.
**povečanje deleža zaposlitve zaradi selitve v nove prostore in povečanja kvadrature
čiščenja

4.3. OBRATOVALNI ČAS VRTCA
Dnevni obratovalni čas je bil prilagojen potrebam staršev. Vrtec je posloval skozi vse leto, vsak
delovnik, od ponedeljka do petka. Ob sobotah, nedeljah in praznikih vrtec ni posloval.
Poslovalni čas se določi v soglasju z ustanoviteljico in delovnim načrtom. Prilagojen je
časovnim potrebam staršev in racionalni organizaciji življenja in dela vrtca. Spremembe
poslovalnega časa so možne in zagotovljene v primeru objektivnih potreb staršev in
zadostnega števila prijavljenih otrok.
Vrtec je odprt od 6.00 ure do 15.30 ure*. Otrok je lahko v okviru poslovnega časa vrtca
prisoten največ 9 ur dnevno. Med prazniki in šolskimi počitnicami ter v poletnih mesecih, ko
je v vrtcu prisotno manjše število otrok, vrtec zaradi lažje organizacije dela nekatere oddelke
združuje na osnovi predhodno zbranih individualnih anketnih vprašalnikov staršev o
prisotnosti otrok v vrtcu.
Med poletnimi počitnicami je bil vrtec zaradi lažje organizacije letnih dopustov delavk in
vzdrževalnih del predvidoma zaprt dva tedna (zadnji teden julija, in prvi teden avgusta 24. 7.
2017 – 4. 8. 2017).

4.4. PROSTOR
Z izgradnjo sodobnega energetsko varčnega vrtca so ustvarjeni idealni pogoji za rast in
razvoj sposobnosti otrok. Prostori omogočajo, da se v njih razvijajo domišljija, ustvarjalnost,
kreativnost, motiviranost in zadovoljstvo, kar zagotovo vpliva na varno, zdravo in kakovostno
bivanje otrok in zaposlenih. Z novim prostorom smo pridobili skupni prostor za vzgojitelje,
skupni večnamenski prostor.
Med letom se v prostorih vrtca niso pojavljale večje napake, pomanjkljivosti. Na igrišču vrtca
smo s pomočjo donacij in staršev izdelali peskovnik.
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5. PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE
Program temelji na predpisanem nacionalnem program Kurikulum za vrtce.

V šolskem letu 2016/17 smo izvajali celodnevni program, ki traja 6-9 ur in obsega vzgojo,
izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.
Namenjen je otrokom predšolskega obdobja, starim od 11 meseca do 6 let.

5.1. DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC
V 22. 12. 2016 smo organizirali za otroke vključene v vrtec in tiste, ki še niso Praznično čajanko
in delavnice. Izvedena je bila otroška predstava Praznična mineštra (Gledališče Ku Kuc).
Otroke je obiskal Božiček in jih obdaril.

6. IZVEDBENI KURIKULUM
6.1. IZHODIŠČA
KURIKULUM ZA VRTCE
Na podlagi 20. člena ZOFVI in 61. člena Zakona o vrtcih je minister za šolstvo in šport izdal
odredbo o postopnem uvajanju kurikuluma za vrtce, ki v četrti alineji 2. člena pravi, da v
šolskem letu 2001/02 vsi vrtci začnejo izvajati vzgojno delo po nacionalnem dokumentu Kurikulumu. Kurikulum spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, ki pa jo dopolnjuje in nadgrajuje
ob upoštevanju najnovejših strokovnih dognanj, pogledov in pristopov v zgodnjem otroštvu.
Strokovni delavci smo dolžni upoštevati elemente kurikuluma, cilje načela, področja
dejavnosti - gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika, dnevno rutino, prostor.
Posebej pa je poudarjena vloga otrok in odraslega v procesu vzgoje in učenja z vidika
podobne dejavnosti s strani odraslih in z vidika možnosti izbire otrok.

6.2. PREDNOSTNA NALOGA


Za uresničitev načel in ciljev Kurikula smo v šolskem letu načrtovali prednostno nalogo
NARAVA NAŠA UČITELJICA.
V okviru razvijanja in spodbujanja različnih pristopov k spoznavanju narave, spoznavanja in
razvijanja spoštljivega odnosa do žive in nežive narave so otroci spoznavali živali na kmetiji,
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češnjo, vodo in naravne materiale, čebelice, spoznavali živalske vrste v bližnjem okolju,
spoznavali zelišča, izdelovali naravna mazila in sokove, čaje. S pomočjo staršev izdelali naravna
darilca za stojnico vrtca na dobrodelni prireditvi šole meseca decembra (glej poročilo šola),
spoznavali od kod pride kruh, uredili zeliščni vrtiček, sodelovali v Eko nahrbtniku Zelena žabica
in izdelali družabne igre iz naravnih materialov, sodelovali v natečajih v okviru katerih so
raziskovali glino kot gradbeni material in življenje v prazgodovini.
Šolsko leto smo zaključili s prireditvijo » Narava naša učiteljica«, kjer so otroci predstavili
kratek izsek naučenega.


ZDRAVJE V VRTCU
Vrtec je že tretje leto sodeloval v projektu Zdravje v vrtcu, ki ga vodi Nacionalni inštitut za
javno zdravje. Rdeča nit šolskega leta je bila “ROJSTNI DAN”.
Pedagoški delavci smo načrtovali dejavnosti v okviru programa na ravni vrtca in na ravni
posameznih oddelkov.
Aktivnosti so podpirale zdrav način življenja z veliko gibanja, še posebej v naravi, pitjem
tekočine, še posebej vode, uživanju sadja in zelenjave (sadne in zelenjavne malice). V vrtcu v
prehrano otrok vključujemo živila lokalne pridelave.

Skozi celo leto smo obeleževali pomembne dneve kot so: Tradicionalni slovenski zajtrk, Dan
zdravja in mini kros, Pohod z babicami in dedki, Dan sonca, Pohod s starši ob dnevu
družine,…
V okviru oddelkov so otroci spoznavali in raziskovali: mikrobe, mikroskopirali, ogledali
lutkovne filme (NIJZ) Dobili bomo dojenčka, Ostal bom zdrav, Čiste roke za zdrave otroke,
skrbeli za ustno in osebno higieno, spoznavali kroženje vode v naravi , sodelovali v športnem
programu Mali sonček, programu Varno s soncem, spoznavali češnjo, od kod pride kruh, delo
na vrtu, redno izvajali vadbene ure v športni dvorani šole. Na ravni oddelkov smo praznovali
rojstne dneve samo s sadjem in igrami po želji otrok.

6.3. INTEGRACIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
V vrtec sta bila vključena dva otroka (srednja kombinirana in starejša heterogena skupina), z
odločbo Komisije za usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. En otrok je
opredeljen kot dolgotrajno bolan otrok, drugi kot otrok z avtizmom in govorno-jezikovno
39

motnjo. Otrokoma se nudi dodatna strokovna pomoč logopedinje in defektologa. En otrok
je imel spremljevalca da nudenje fizične pomoči v obsegu 2 uri na dan.
Za potrebe spremljanja razvoja enega od otrok z odločbo je bila 25. 5. 2017 opravljena
svetovalna storitev s strani strokovnih delavcev Zavoda za šolstvo Maribor.
Za tri otroke je bil v sodelovanju s starši podan Zahtevek za usmerjanje.
V vrtcu je nekaj otrok, ki zahtevajo več pozornosti in spremljanje njihovega razvoja.

6.4. ZDRAVSTVENA VZGOJA
Otroci se navajajo na osebno higieno in pridobivanje higienskih navad. Otroci srednje in
starejše skupine redno ščetkajo zobe po malici in kosilu.
Redno jih je obiskovala tudi zobna asistentka iz ZD Ljutomer.
Otroci obiskujejo logopeda na podlagi napotnice osebnega pediatra ali po nasveta
vzgojiteljice.
Za zdravje otrok skrbimo še z rednim gibanje na svežem zraku v športni dvorani ali skupnem
prostoru vrtca. Otroci starejših skupin so dvakrat tedensko uporabljali športno dvorano (ob
torkih in sredah).

6.5. PREHRANA V VRTCU
Skrbimo za kvalitetno prehrano otrok, pripravljamo dietne obroke za tri otroka, ki imajo
zdravniško potrdilo o dietnem načinu prehranjevanja.
Dnevno se v kuhinji pripravlja:


malica



sadna malica



kosilo in



popoldanska malica.

Otroci imajo ves dan na razpolago napitke (ne ali manj sladkan čaj, voda) in sadje.
Jedilniki so na vpogled staršem na oglasni deski vrtca.
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7. CELOLETNE AKTIVNOSTI


SVETOVNI DAN JEZIKOV IN KULINARIKE – vključeni so bili otroci starejše skupine. Dejavnosti
so se izvajale v času od 7. 9. do 25. 9. 2015 v sodelovanju z učiteljicami IZ OŠ.



TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK -18. 11. 2016, Od kod si kruhek, spremljanje sejanja in
rasti, pšenice, ogled krušne peči, peka kruha v vrtcu in peka žemljic, okušanje različnih vrst
kruha, priprava razstave pripomočkov za peko kruha in receptov za kruh.



MALI SONČEK – sodelovali so otroci od 2. do 6. leta starosti in izvedli predvidene naloge za
pridobitev nalepk mali sonček.



CICI VESELA ŠOLA – vsi otroci pred vstopom v šolo so opravili Cici veselo šolo, mentor Andrej
Slavič.



PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA, opravljali so jo otroci rojeni 2011 in 2012, mentorja Andrej
Slavič in Marija Babič.



EKO – NAHRBTNIK Zelena Žabica – sodelovali so otroci najstarejše skupine, mentor Andrej
Slavič, nahrbtnik je bil v našem vrtcu 13. 3. do 24.3. 2017, udeležili so se zaključne prireditve v
vrtcu Stročja vas,



TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, 12. do 30. junij 2017

8. PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE


TEDEN OTROKA, 5. – 9. 10. 2015 – »SVET V KATERM ŽELIM ŽIVETI«



PRIČETEK JESENI, 23. 9. 2016



PRAZNIK DEDKOV IN BABIC, 6. 10. 2016, podali smo se k družini Belovič - Zadravec, kjer
smo si ogledali njihove živali



TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK , 18. 11. 2016, Od kod si kruhek



PRVI ZIMSKI DAN , 21. 12. 2016



MIKLAVŽEVANJE , 5. 12. 2016



IZDELAVA NARAVNIH DARILV IN SODELOVANJE SPRODAJO NARAVNIH DARILC NA
DOBRODELNI PRIREDITVI ŠOLE 9. 12. 2016 – sodelovali vsi otroci, starši in zaposleni



PRIČETEK POMLADI , 20. 3. 2017



PRIREDITVE ZA MAMICE, 20. 3. 2017, 22.3. 2017, 23. 3. 2017
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SVETOVNI DAN ZDRAVJA , 10. 4. 2017, Čustva (izdelava sprostitvenih žogic, sprostitvene
vaje mini kros za Mali sonček



RINGARAJA- SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE 2017, 13. 4. 2017,
Gorna Radgona, Otroška folklorna skupina vrtca Razkrižje



DAN ZEMLJE, 21. 4. 2017, spoznavanje zelišč, sajenje zelišč, izdelava peskovnika s pomočjo
donacij in staršev 30. 5. 2017



DAN DRUŽINE, 24 5. 2017, pohod na Šprinc



DAN SONCA , 26. 5. 2017



ZAKLJUČNA PRIREDITEV VRTCA , 13. 6. 2017, »Narava naša učiteljica«



ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE, 25. 5. 2017

9. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
9.1. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Izvajajo jih strokovni delavci v času poslovanja vrtca, potekajo skozi celo šolsko leto.
Vključujejo se otroci drugega starostnega obdobja v skladu s svojimi interesi in željami.
Dejavnosti so za starše brezplačne.

Izvajale so se naslednje dejavnosti:
-

Naravoslovje , Andrej Slavič,

-

otroška folklorna skupina Vrtca Razkrižje, Olga Novak, Andrej Slavič,

-

dramski krožek, Olga Novak,

-

Mali sonček, Marija Babič, vsi strokovni delavci,

-

Predšolska bralna značka, Andrej Slavič,

-

Cici vesela šola, Andrej Slavič.
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9.2. DODATNI PROGRAM
Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca, ampak jih starši financirajo sami v
dogovoru z izvajalcem. Organiziramo jih na željo staršev ob zadostnem številu prijav. Izvajajo
jih zunanji sodelavci ali strokovni delavci šole oz. vrtca.


VRTEC V NARAVI

Vrtec v naravi je bil izveden v Logarski dolini v penzionu »Na razpotju«, v času od 3.10. 2016
do 5.10.2016. Udeležilo se ga je 9 otrok rojenih leta 2011 in vzgojitelja v skupini. Vrtec v
naravi smo izpeljali v sodelovanju z vrtcema Stročja vas in Cven.


LUTKOVNI ABONMA
V lutkovni abonma so vključeni otroci srednje in starejše skupine. Predstave v okviru
abonmaja organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti Ljutomer.
Ogledali smo si:

-

27. 10. 2016 – Kaj pa če… (Lutkovno gledališče Maribor)

-

15. 11. 2016 – Škratovo ime (Gledališče iz desnega žepka)

-

12. 12. 2016 – Rudolf in praznične kremšnite (Miškino gledališče)

-

9. 2. 2017 – Peter Klepec (Gledališče Malihvelikih)

-

29. 3. 2017 – Ko je Šlemil šel v Varšavo (Lutkovno gledališče Maribor)



PLESNI TEČAJ

Na podlagi interesa otrok in staršev smo nudili možnost vadbe v okviru plesnega tečaja
pri Plesni šoli Devžej, ki je izvajala svojo dejavnost v prostorih vrtca.
Plesna šola je plesni tečaj izvajala ob torkih od 14. 45 do 15. ure.


ABC ŠPORTA
Zaradi nezadostnega števila prijavljenih otrok je izvajalec ponudil brezplačno vadbo za otroke
v času od novembra do decembra.
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PLAVALNI TEČAJ
V skladu z LDN je bil v šolskem letu izveden plavalni tečaj od 13. 2. do 17. 2. 2017 za otroke
rojene 2011 in učence 3. razreda v Biotermah Mala Nedelja.



TEČAJ TUJEGA JEZIKA
Na podlagi interesa staršev smo pridobili ponudbo za izvedbo tečaja tujega jezika angleščina.
Zaradi premajhnega števila prijav se tečaj ni izvajal.



GLASBENA URA ZA VVE

2. 2. 2017 – Glasbena urica za vrtec v Domu kulture Ljutomer., Osamljeni bobenček.


GLASBENA DELAVNICA ZA VVE - Obisk Glasbene šole.

10. POVEZOVANJE VRTCA Z OSNOVNO ŠOLO
-

BODI VIDEN, 24. 4. 2017, vrtec in 1. razred

-

23.12.2016, Božična zgodba, igrica dramskega krožka, Renata Vlaović

-

»RADI BEREMO – VRTČEVSKA KNJIŽNICA«

-

»MEDNARODNI DAN MATERNEGA JEZIKA«

-

PLAVALNI TEČAJ

-

KORIŠČENJE ŠOLSKE ŠPORTNE DVORANE ZA VADBENE URE

11. POVEZOVANJE VRTCA Z OKOLJEM
11.1. POVEZOVANJE NA LOKALNI RAVNI
-

OBČINA

 sodelovanje na prireditvi ob Mednarodnem dnevu maternega jezika
 BODI VIDEN, 24. 4. 2017, sodelovanje z učenci 1. razreda in policistoma Urošem Felbarjem in
Simono Kosi ter člani kluba 56+
 30. 6. 2017, sodelovanje na prireditvi Srečanje najmlajših v občini (starejša skupina),
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 razstava likovnih del otrok v avli občine,
 obdaritev predšolskih otrok
 srečanje občin – točka razkrižje nekoč in danes, mentor Andrej Slavič
-

ZDRAVSTVENI DOM RAZKRIŽJE , razstava likovnih del otrok;

-

KNJIŽNICA RAZKRIŽJE , izposoja knjig, razstava likovnih del;

-

DAN PRIJATELJSTVA, 5. 5. 2017, pohod otrok v Vrtcu Mala nedelja(otroci starejše skupine z
vzgojiteljema);

-

MAVRIČNI VRTILJAK , 20. 4. 2017, prireditev vrtcev OE Ljutomer v dvorani ŠIC Ljutomer
(otroci starejše skupine z vzgojiteljema);

-

PISANI TOBOGAN, 24. 4. 2017, prireditev Gimnazija Franca Miklošiča – predšolska vzgoja
(Kulturni dom Ljutomer);

-

CICIBANIADA, 31.5.2017, organiziral Vrtec Cezanjevci, udeležil se jo je vzgojitelj Andrej
Slavič s tekmovalci;

-

USTVARJALNICE ZA OTROKE , 9. 3. 2017, GFML, izvajajo jih dijakinje GFM Ljutomer;

-

LIKOVNA KOLONIJA, 1. 6. 2017, Ranč Jureš Babinci , udeležila sta se je dva otroka z
mentorjem;

-

ZAKLJUČEK PROJEKTA EKO NAHRBTNIK , 3. 5. 2017, Stročja vas, delavnice za otroke starejše
skupine; izvajalec GFML

-

NARAVOSLOVNE DELAVNICE , 7. 6. 2017, ŠIC Ljutomer, delavnice za otroke starejše
skupine;

-

AKTIV PEDAGOŠKIH VODIJ UE LJUTOMER – srečanja.

11.2. SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI DRUŠTVI
Sodelovali smo s Prostovoljnimi gasilskimi društvi Razkrižje – dan odprtih vrat 14. 10. 2016,
sodelovanje pri izvedbi Evakuacijske vaje, 21. 10. 2016
Sodelovanje s TND Razkrižje – peka mlincev na Pohodu na Šprinc, Ftičekovo gostuvaje,

11.3. POVEZOVANJE Z DOMAČINI
-

lokalni čebelarji – tradicionalni slovenski zajtrk.

-

Družina Belovič-Zadravec – Pohod do družine ob prazniku dedkov in babic, ogled živali.

-

Ernestina Barat – priprava in peka kruha.

-

Članica TND Razkrižje – obeležitev običaja Ftičeki se ženijo
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12. SODELOVANJE VRTCA S STARŠI
S starši smo sodelovali na različne načine.
Starši so bili informirani v pisni in ustni obliki, odvisno od vsebine sporočil. V obeh primerih
so se upoštevala osnovna načela prenosa informacij –jasnost, razumljivost, pravočasnost in
ustreznost vsebine. Informacije (obvestila, vabila...) namenjene večjemu številu staršev so
bile objavljene na spletnih straneh vrtca. Ostale pomembne informacije so se objavljale
sproti na oglasnih deskah.

Sodelovanje s starši uresničujemo tudi s strokovnim sodelovanjem na različne načine:
- na mesečnih govorilnih urah,
- na roditeljskih sestankih,
- srečanje s starši otrok novincev,
- preko Sveta staršev in Sveta šole,
- druge oblike druženja (srečanja, delavnice),
- skupna praznovanja,
- usklajevanje individualnih posebnosti,
- zbiranje različnega odpadnega materiala,
- neposredno delo v skupini - predstavitev dejavnosti ali poklic,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov,
- zbirke in kotičke dopolnjujemo skozi celo leto,
- seznanitev s spletno stranjo vrtca.

12.1. SVET STARŠEV
Svet staršev se je redno sestajal in sodeloval z vrtcem in šolo.
Predstavniki oddelkov vrtca v svetu staršev:
ODDELEK 1-3

JASNA JURKOVIČ

ODDELEK 2-4

JANA JERENEC

ODDELEK 4-6

ANDREJA MAKOVEC
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Datumi in vsebine srečanj – Poročilo OŠ

12.2. RODITELJSKI SESTANKI

Izvedeni naslednji roditeljski sestanki:
-

20. 9. 2016 – 1. skupni roditeljski sestanek

-

9. 1. 2017 – Predavanje za starše – Varna raba interneta in mobilnih naprav

-

31. 1. 2017 - Zrelost za vstop v šolo in plavalni tečaj

-

29. 8. 2017 – Sestanek s starši novincev.

12.3. POGOVORNE URE

Izvajale so se vsak tretji torek v mesecu.

12.4. DELAVNICE ZA STARŠE

-

22. 1. 2016, delavnica Izdelava darilc iz naravnih materialov,

-

13. 3.2017, 14. 3. 2017, 20. 3. 2017, delavnice na kateri so očetje skupaj z otroki izdelali
darilca za mamice.

13. DELOVANJE STROKOVNIH ORGANOV
13.1. CILJI
-

Poglabljanje in ohranjanje dosežene ravni kakovosti strokovnega dela v vrtcu.

-

Iskanje ustreznih rešitev na področjih dejavnosti, kjer obstajajo dvomi in odprta vprašanja.

-

Poglabljanje razumevanja načel in njihovega vnašanja v neposredno načrtovanje in izvajanje.

-

Razvijanje izmenjave izkušenj in dobre prakse.

-

Spodbujati sodelovalno učenje in nenehne izboljšave.
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13.2. RAVNATELJICA
Pri poročilu OŠ.

13.3. PEDAGOŠKA VODJA
Primarna naloga pedagoškega vodje je bila spremljanje pedagoškega dela strokovnih
delavcev v vrtcu in podpora strokovnemu kadru vrtca v fazah načrtovanja, organizacije,
izvedbe ter evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela. Pri svojem delu sem se povezovala z
vodstvom vrtca in pedagoškimi vodji vrtec UE Ljutomer. Skupno smo načrtovale dejavnosti in
organizirale izobraževanja.

Cilji so bili:
-

izboljšanje prakse,

-

motiviranje vzgojiteljic/ev in pomočnic,

-

spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje pedagoškega dela,

-

spremljanje uresničevanja ciljev prednostnih področij skozi neposredno delo z otroki in
preko zapisov v dokumentaciji oddelka.

Sprotno se je pregledalo, potrjevalo in spremljalo izvajanje letne priprave na vzgojno delo,
sodelovalo s tandemi in njihovimi aktivnostmi, izmenjevalo pedagoške izkušnje in sugestije,
pregledovalo pedagoško dokumentacijo: dnevnik dela, dnevne in urne priprave na delo,

Izvajanje hospitacije pri strokovnih delavcih:
redne letne hospitacije so bile izvedene meseca marca 2017.

13.4. SVETOVALNA DELAVKA

Program dela svetovalne službe mora, kot to narekujejo programske smernice za svetovalno
delo v vrtcu, vsebovati tri vrste dejavnosti, t.j. dejavnosti pomoči, preventivne in razvojne
dejavnosti, ter dejavnosti evalvacije in analize. Navedene dejavnosti so bile v letu 2016/2017
zastopane v naslednjih področjih in oblikah dela:
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Sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic v zvezi z otroki, ki potrebujejo
svetovanje in pomoč. Otroci, ki so potrebovali svetovanje, spremljanje ali napotitev v
specializirane ustanove in je bilo s tem namenom opravljeno opazovanje, dogovori s
strokovnimi delavci, sklic notranjega tima, ter dogovori z zunanjimi ustanovami ter starši;



Spremljanje uvajanja otrok ; uvajanje otrok v skupini



Pomoč vzgojiteljem pri delu v skupini



Opazovanje otrok in detekcija otrok s posebnimi potrebami (OPP);



Pomoč pri usmerjanju OPP, sklic in koordinacija strokovnih skupin; priprava
individualiziranih programov skupaj s strokovnimi delavci (za otroke z odločbami);



Nadomeščanje v skupinah;



Spremstva otrok;



Spremljevalka otroku s težavami v socialni integraciji;



Poročila o otrocih (za ZRSŠ, CSD);



Sodelovanje s starši;



Govorilne ure;



Sodelovanje na roditeljskih sestankih;



Vpis otrok v vrtec; priprava obvestil o sprejemu otrok v vrtec; oblikovanje oddelkov in
sistemizacije



Premestitve otrok;



Sodelovanje v projektih



Sodelovanje z mobilnimi specialnimi pedagoginjami: notranji timi (pomoč in svetovanje
vzgojnim delavcem); izmenjava strokovnega mnenja; srečanja
strokovnih skupin vrtca za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (za otroke
z odločbami); zahtevki za začetek postopka usmerjanja; poročila o otrocih
(skupaj z vzgojnimi delavkami),...



Sodelovanje s svetovalnimi delavkami drugih vrtcev in delo v strokovnih aktivih svetovalnih
delavcev vrtca Pomurja
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14. STROKOVNI AKTIVI
Tvorijo ga vsi strokovni delavci vrtca.


Izvedenih je bilo 7 strokovnih aktivov (vsak drugi torek v mesecu):

-

13. 10. 2016,

-

17. 11. 2016,

-

13. 12. 2016,

-

10. 1. 2017,

-

14. 3. 2017,

-

11. 4. 2017,

-

16 5. 2017,



Izvedli smo 2. pedagoški konferenci:

-

30. 8. 2016,

-

20. 6. 2017.

15. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE DELAVCEV VRTCA
1. 14. 11. 2016, udeležba na srečanju študijske skupine za predšolsko vzgojo v okviru ZRSŠ,
»Formativno spremljanje .«, izvajalke ZRSŠ, Odranci, Beltinci
1. Izobraževanje za vse strokovne delavce šole (šola in vrtec) v organizaciji šol in vrtec UE
Ljutomer, 24. 10. 2016, Predavanje: Zgodnja stimulacija ni mučenje ampak ključ razvoja,
Izvajalec Ranko Rajović, specialist endokrinologije in predsednik svetovne Mense za
nadarjene otroke in soavtor NTC sistema učenja, Kulturni dom Ljutomer
2. 9. 11. 2016, Razvijanje socialno kompetentnega vedenja pri predšolskem otroku, mag.
Maruška Željeznov Seničar, vrtec Cven, udeležile so se ga štiri strokovne delavke.
3. 8. 11. 2016, jesensko izobraževanje v okviru projekta Zdravje v vrtcu, NIJZ Ljubljana,
4. 5. 4. 2017, spomladansko izobraževanje v okviru projekta Zdravje v vrtcu, NIJZ Maribor,
5. 12. 10. 2016, Srečanje ravnateljev in pomočnikov vrtcev (ZRSŠ), Beltinci,
6. 9. 2. 2017, Srečanje ravnateljev in pomočnikov vrtcev (ZRSŠ), Moravske Toplice
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PRAKSA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, PRIPRAVNIŠTVO
Dijak 1. letnika in 2. letnika Gimnazije Franca Miklošiča – program predšolska vzgoja, sta v
našem vrtcu opravljala pedagoško prakso v skladu s časovnico za izvajanje PUD. En dijak je v
počitnicah opravil 35 ur prostovoljnega dela.

Poročilo je pripravila namestnica ravnateljice za vrtec Petra Donša.
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Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 je bilo sprejeto na seji
Sveta šole Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje dne 5. 10. 2017.

Številka delovodnika: 383/2017

Predsednica sveta šole:

Ravnateljica:

Mojca ZADRAVEC

Anica ŠIMONKA
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