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POROČILO ŠOLA 
1. POROČILO O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

Šolsko leto 2019/2020 je močno zaznamoval pojav novega koronavirusa, poimenovanega 
SARS-CoV-2, in bolezen COVID-19, ki jo ta virus povzroča. 

Na podlagi odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
jo je dne 12. 3. 2020 izdal minister za zdravje, so se šole s ponedeljkom, 16. marca 2020 zaprle. 
Delo je začelo potekati na daljavo. Za učence, zaposlene in starše je to pomenilo popolnoma 
novo situacijo. Vsi smo bili prisiljeni v nove oblike dela, na katere nismo bili pripravljeni. Z 
dobrim sodelovanjem, potrpežljivostjo, strpnostjo smo opravili odlično nalogo. Vsi vpleteni 
smo se v zelo kratkem času naučili zelo veliko. 

Do pojava koronavirusa so dejavnosti v šoli potekale po načrtu. Po zaprtju šole večino 
načrtovanega ni bilo izvedeno ali je bilo izvedeno delno oz. v prilagojeni obliki. 

Trudili smo se, da bi slišali vsakega učenca, upoštevali specifike posameznika in ustvarjali 
okolje, v katerem se bodo vsi počutili sprejete in vključene ter bodo lahko razvijali svoje 
potenciale. 

Dobro smo sodelovali s starši, lokalno skupnostjo z različnimi strokovnimi službami, ki so nam 
nudile vso potrebno pomoč in podporo. 

Najpomembnejši je bil pouk. Trudili smo se kakovostno in v skladu z načrti izvesti naloge. 
Vključujemo smo se samo v tiste dodatne dejavnosti, projekte, ki so smiselno podpirale 
oziroma dopolnjevale naše cilje in načrtovano delo. 

 

Opomba: 

Tiste dejavnosti, ki zaradi razmer povezanih s pojavom novega koronavirusa v celoti niso 
bile izvedene, so označene z  *Ni bilo izvedeno. 

 

1.1. NALOGE, KI SMO SI JIH ZASTAVILI 
1. Razvijanje bralne pismenosti pa tudi naravoslovne, matematične in digitalne 

pismenosti. 
2. Razvijanje bralnih navad učencev 
3. Priprava in izvedba načrtovanih dejavnosti, tekmovanj, projektov 
4. Fleksibilna učna diferenciacija 
5. Izvedba nacionalnih preizkusov znanja ob koncu 6. in 9. razreda 
6. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 
7. Delo z učenci  
8. Timsko načrtovanje 
9. Delo s starši, sodelovanje s starši. Nadaljujemo z gradnjo socialnih veščin učencev in 

tudi staršev. 
10. Dosledno izvajanje vzgojnega načrta šole in upoštevanje šolskih pravil. Poudarek 

dajemo pohvali, učencem damo priznanje za vzorno vedenje, nudenje pomoči drugim, 
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itd., iščemo dobre lastnosti naših učencev. Previdno in varčno s kritiko. Vzgoja 
kulturnega obnašanja. 

11. Izvedba nalog v sklopu projektov, v katere smo vključeni, in v sklopu ostalih 
načrtovanih dejavnosti. 

 

1.2. PROJEKTI in NATEČAJI 
Izvedeni so bili naslednji projekti/natečaji/aktivnosti: 
- Zdrava šola – koordinatorica Petra Jerič 

Sodelovali smo s starši, lokalno skupnostjo, NIJZ, Zdravstvenim domom Ljutomer… 
Glavna področja, na katerih smo želeli doseči pozitivne spremembe so bila enaka kot v 
prvih dveh letih;  gibanje, zdrava prehrana in duševno zdravje. 
Vodja projekta je Petra Jerič. Člani šolskega tima so Anica Šimonka – ravnateljica, Anita 
Danč Ismajlovič – organizatorica šolske prehrane, Saša Fišinger– športni pedagog, Lana 
Ivezič – učenka, Blažka Golenko – učenka, Tadeja Ivezič – predstavnica staršev, Tadeja 
Ivanušič – predstavnica lokalne skupnosti, Mihaela Senčar - predstavnica zdravstvene 
službe. 
Izvedene dejavnosti: jutranje razgibavanje ob petkih pred poukom, minuta za zdravje 
po četrti šolski uri. V petek, 15. 11. 2019, smo izvedli naravoslovni dan z naslovom Živim 

zdravo. Dan smo začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom . Delo smo nadaljevali v 
treh delavnicah. V prvi je čebelar Jože Feuš spregovoril o pomenu čebel, predstavil 
delo čebelarja ter izdelke iz medu. V drugi delavnici smo se razgibali s 
fizioterapevtoma Martino Zorko in Štefanom Maučecem iz Zdravstvenega doma 
Ljutomer. V tretji smo z dijaki in učiteljico Zdenko Mesarič iz Srednje šole za gostinstvo 
in turizem spoznali bonton obnašanja pri mizi ter pripravo mize in pogrinjka. Po 
končanih delavnicah je učence čakalo napovedano presenečenje. Obiskal jih 
je aktualni svetovni prvak v kickboxu David Žibrat. Predstavil je šport kickbox. O njem 
ni samo govoril, ampak je z učenko Lano Ivezič, ki trenira v njegovem klubu, pokazal 
nekaj osnovnih elementov.  

- Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme – Anita Danč Ismajlovič 
Razvojna naloga se je v tem šolskem letu zaključila. 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 predhodnim znanjem 
ter razvija vrednotenje, usklajeno s cilji in standardi, z močnim poudarkom na 
formativni povratni informaciji, izboljšuje učne dosežke. 

- Inovativna učna okolja podprta z IKT - Inovativna pedagogika 1:1 – koordinatorica 
Mihaela Feuš 

Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je 
razvojno raziskovalni projekt , ki je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada v sklopu 10. prednostne osi: »Znanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in prednostne naložbe 10.1 
»Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri 
formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti 
in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« 
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Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati 
učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna 
pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020.  
V projekt je vključenih 75 VIZ, med katerimi je 18 razvojnih, ostali pa so 
implementacijski. Poleg tega so v projekt vključeni še Univerza v Mariboru (Pedagoška 
fakulteta ter Fakulteta za naravoslovje in matematiko), Zavod RS za šolstvo ter 
Pedagoški inštitut.  
Namen projekta je premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav 
v razredu, kar že samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne rabe IKT v šolah. 
Usmerjeno usposabljanje učiteljev v povezavi z izmenjavo dobrih praks, ki s smotrno 
rabo IKT podpirajo sodelovalno delo, dostop do izobraževalnih virov, spremljanje 
napredka in vrednotenje miselnih procesov na zahtevnejših taksonomskih stopnjah 
lahko učiteljem predstavi različne možnosti ustvarjanja učnih priložnosti ter spodbudi 
k uporabi sodobnih didaktičnih pristopov, kot so problemsko učenje, avtentične 
naloge, projektno učenje in mnoge druge. Vsi v izobraževanje vključeni deležniki se pri 
tem zavedamo, da uporaba sodobnih e-storitev in e-vsebin sama po sebi še ne pomeni 
spremembe in uvajanja inovativnih metod poučevanja in učenja, lahko pa ga močno 
spodbuja in podpira, če so e-storitve in e-vsebine uporabljene tako, da v ustrezno 
pripravljenih prožnih učnih okoljih omogočajo aktivno vlogo učencev. 
Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT v katerega je vključen tudi naš vzgojno 
izobraževalni zavod omogoča implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih 
učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim 
različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo 
razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in 
prostoru razširjajo izven učilnice.  
Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti 
šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev 
celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-
skupnostmi.  Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo 
učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno –vzgojnega procesa od 
načrtovanja od vrstniškega vrednotenja. 
Naši strokovni delavci so se udeležili vseh delovnih srečanj, ki jih je organizirala 
razvojna šola Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica. 

- Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, SIO 2020 
Izgradnja brezžičnega omrežja je bila zaključena v letu 2018, v letu 2019 in 2020 je 
potekala nabava IKT opreme. 

- Trajnostna mobilnost v šolah – koordinatorica Leonida Šeruga 
V šolskem letu 2019/2020 smo se na vabilo Ministrstva za infrastrukturo RS in 
Konzorcija partnerjev (Razvojna agencija Sinergija; Focus, društvo za sonaraven razvoj; 
Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp; Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani;  IPoP 
– Inštitut za politike prostora) priključili projektu Trajnostna mobilnost šolah. S 
projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok in njihovih bližnjih 
ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način 
želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok 
in s tem h krepitvi njihovega zdravja.  
Izvedli smo polovico načrtovanega in sicer: dan brez avtomobila, beleženje prihodov v 
šolo na trajnostni način. 
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- Erasmus+ - koordinatorica Anita Danč Ismajlovič 
Z namenom, da opolnomočimo strokovne delavce na področju pozitivne klime v šoli, 
smo bili uspešni na prijavi projekta Erasmus+ K101 (mobilnost strokovnih delavcev) z 
naslovom Kako vrniti k pouku in v kolektiv pozitivno vzdušje in občutek 
samovrednosti? (How to return a positive atmosphere and a feeling of self-worth into 
the classroom and the school staff room?). Cilji projekta so: 
- pridobiti znanje in spretnosti o razvijanju pozitivne psihologije v razredu in 

kolektivu, 
- brezpogojno sprejemati drug drugega ter skrbeti za dobro počutje vseh nas,  
- vključevati v pouk metode sproščanja, umirjanja meditacije, 
- razvijati motivacijo in močna področja učencev, 
- dobiti vpogled v odmeven finski šolski sistem, 
- povezovanje in izmenjava izkušenj z evropskimi učitelji, 
- strokovna in osebnostna rast strokovnih delavcev. 
Projekt je bil načrtovan v obdobju od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2020, v njem sodeluje šest 
strokovnih delavcev; Anita Danč Ismajlovič, Petra Donša, Mihaela Feuš, Andreja 
Krauthaker, Anica Šimonka in Renata Vlaović. Načrtovani sta bili dve izobraževanji na 
Finskem, ki sta bili izvedeni  in en obisk finske šole oziroma vrtca (od 20. do 24. 4. 2020). 
Obisk še ni bil realiziran. Projekt imamo možnost zaključiti, o načinu izvedbe se bomo 
odločali glede na situacijo povezano s koronavirusom. 

- Erasmus+ - mobilnost učencev in učiteljev – koordinatorica Anita Danč Ismajlovič 
V projektu Erasmus+ K229 sodelujemo kot partnerska šola z evropsko šolo 
Mornewegschule iz Darmstadta pri Frankfurtu, iz Nemčije. Naslov projekta je Forests 
– our green lungs of Europe. Projekt vključuje mobilnosti učencev in učiteljev. Na naši 
šoli so bili vključeni osmošolci in tri strokovne delavke: Anita Danč Ismajlovič, Marijana 
Baraba in Bojana Pergar Stolnik. Prva mobilnost (srečanje) je bilo pri nas, od 22. do 26. 
septembra 2019, obiskalo nas je 26 učencev in 3 učitelji iz Nemčije. Drugo srečanje je 
bilo načrtovano v Nemčiji od 25. do 29. maja 2020 in ni bila izvedena. Tudi ta projekt 
se še nadaljuje in ga bomo izvedli glede na situacijo povezano s koronavirusom. 

- Evalvacija učinkov formativnega spremljanja – ZRSŠ, 3. razred, Petra Jerič 
Izvedena je bila ena dejavnost, 24. 10. 2019. Evalvacijo je izvedla svetovalka ZRSŠ gospa 
Vesna Vršič. 

- Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim 
družinam 

Naša šola je sodelovala s podružnično Osnovno šolo Cvetka Golarja Ljutomer Osnovne 
šole Ivana Cankarja Ljutomer, ki kot konzorcijski partner tvori del oz. enoto 
Strokovnega centra Pomurja. Za našo šolo so bila predvidena brezplačna predavanja in 
delavnice, ki so se jih zaposleni udeležili glede na interes in dejavnosti naše šole. 
Organizirane so bile tudi svetovalne urice za starše, izvajale so se v Ljutomeru. 

- Jem lokalno 
S projektom Jem lokalno 2 so želeli izboljšati pogoje za učinkovito delovanje lokalne 
ekonomije, s ciljem povečanja lokalne hrane v javnih ustanovah in ukrepom 
usposabljanja ponudnikov in potrošnikov. Eden od rezultatov projekta je pilotna 
računalniška aplikacija Jem lokalno, ki se uporablja za naročanje lokalne hrane. 
Naročanja preko aplikacije je bilo zelo malo, saj imamo svoje, preverjene lokalne 
dobavitelje.  

- Plakat miru – Tibor Frančič 



POROČILO LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA                                                                                        šolsko leto 2019/20 

9 
 

Sodelovanje z Lions klubom Ljutomer, Mednarodni likovni natečaj Plakat miru (Peace 
poster contest) 2019 -2020, z naslovom "JOURNEY OF PEACE" – POT MIRU, otvoritev 
razstave je bila v soboto, 7. 12. 2019, v Galeriji Anteja Trstenjaka v Ljutomeru. Naš 
učenec Alen Pukšič, 6. razred, je po izboru komisije dosegel prvo mesto.  

- Evropski teden jezikov – Nevenka Serdt 
Izvedeno na šoli. 

- Spodbujamo prijateljstvo (Društvo sobivanje) – Leonida Šeruga, Petra Jerič, Mihaela Feuš 
- Policist Leon svetuje, 5. razred – Bojana Pergar Stolnik 

Izvedeno v sodleovanjus policistom, vodjem našega rajona Urošem Felbarjem. 
- Rastem s knjigo, 7. razred – Renata Vlaović 
- Teden vseživljenjskega učenja – Renata Vlaović 
- Tradicionalni slovenski zajtrk – Anita Danč Ismajlovič 
- Naša mala knjižnica – Mihaela Feuš, Andreja Krauthaker Renata Vlaović 
- Naravne in druge nesreče, natečaj, ki ga razpisuje Uprava Republike Slovenije za zaščito 

in reševanje 
- Turizmu pomaga lastna glava, tema Festival naj bo, organizator festivala je Turistična 

zveza Slovenije - Bojana Pergar Stolnik 
Člani turističnega krožka so sodelovali na 34. državnem festivalu Turizmu pomaga 
lastna glava, na temo Festival naj bo. Ob raziskovalni nalogi so posneli tudi promocijski 
video. Naslov raziskovalne naloge je bil Dan branja: Razkriške pripovedke in 
pregovori. Ocenjevalna komisija Turistične zveze Slovenije članom turističnega 
krožka podelila zlato priznanje. 

- Spominska obeležja pripovedujejo, natečaj razpisujeta Veteransko društvo za Pomurje 
Sever in Pokrajinski odbor zveze Veteranov vojne za Slovenijo za Pomurje - Bojana Pergar 
Stolnik 

Natečaj je bil izveden, načrtovana ekskurzija ni bila izvedena. 
- Moja domovina-svoboden kot ptica, literarni natečaj razpisuje Kulturno društvo Naša 

zemlja - Bojana Pergar Stolnik 
- Delavnica o Evropski uniji, obeležitev petnajste obletnice vstopa Slovenije v Evropsko 

unijo, izvaja Informacijska točka Europe Direct Pomurje - Simona Pihlar, Ljubica Filip 
*Ni bilo izvedeno. 

- Jezikovna ekskurzija v Avstrijo – Nevenka Serdt 
Izbirna ekskurzija za učence od 6. do 9. razreda, sobota marec/april 2020, ekskurzija 
se izvede, če bo zadostno število prijav. 
Učenci, ki se učijo nemščino kot prvi tuji jezik, obiščejo nemško govorečo deželo, 
uporaba nemščine v praksi. Ogledajo si Čokoladnico Zotter z okolico (proizvodnja 
čokolade, degustacija, živalski vrt in naravni habitat). 
*Ni bilo izvedeno. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4lbhfeZT0BY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4lbhfeZT0BY&feature=emb_logo
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2.VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

2.1. IZVEDBA POUKA 
 

2.1.1. Pouk 
Ure pouka in ostale dejavnosti so bile realizirane. V šolskem letu 2019/20 smo imeli devet 
oddelkov. Na podlagi vložene prošnje je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šoli 
podalo soglasje za oblikovanje samostojnih oddelkov.  

 

2.1.2. Izbirni predmeti 
1. triletje: 
Izvajali smo neobvezni izbirni predmet Prvi tuji j. – Nemščina. Vključeni so bili vsi učenci 1. 
razreda. 

2. triletje: 
 Izvajali smo dva neobvezna izbirna predmeta NIP - Drugi tuji j. – Angleščina in NIP – Šport. 
 

3. triletje: 

Izvajali smo sedem izbirnih predmetov in sicer: Angleščina II, Izbrani šport, Likovno snovanje 
1, Računalniška omrežja, Raziskovanje organizmov v domači okolici, Šport za sprostitev in 
Šport za zdravje. 

Število otrok z oprostitvijo od izbirnih predmetov zaradi glasbene šole je bilo 4. 

Izvajali smo tudi en neobvezni izbirni predmet NIP - Drugi tuji j. – Angleščina. 
 
Posebni dogodki izvedeni v sklopu pouka: 

− V petek, 20. septembra 2019, so imeli učenci v okviru tedna mobilnosti prvi športni dan. 
Opravili so kros. V sklopu pohoda so se ustavili na domačiji Fortner, kjer se ukvarjajo z 
ekološko pridelavo sadja in si ogledali zeliščni vrt. Nato so jim na domačiji 
Žižek predstavili in pokazali zemljanko, ki je namenjena turistom, ki želijo preživeti nekaj 
dni v našem kraju. 

− V ponedeljek, 18.11. 2019, so se šestošolci v sklopu predmeta gospodinjstvo odpravili v 
Radence na Srednjo šolo za gostinstvo in turizem. Po sprejemu so si ogledali kratek film 
o šoli ter njeni zgodovini. Dijaki so jim predstavili bonton obnašanja pri mizi in pripravo 
pogrinjka. Prikazali so jim postopek priprave brezalkoholnega koktejla. V šolski učni 
kuhinji so v treh skupinah pripravljali različne jedi. Sledil je ogled dijaškega doma. Tam so 
jim dijaki predstavili tudi njihovo dvodnevno ekskurzijo na Bled. Sledilo je sproščeno 
druženje. 

−  Pri uri izbirnega predmeta angleščina sta naše učence obiskala Korab Jorgacieski  in Lidija 
Petković iz Radia Slovenia International (RSI), ki predvaja tedensko 10 – minutno oddajo 
BACK TO SCHOOL. Oddaja je posneta na terenu, v njej pa sodelujejo učenci slovenskih 
osnovnih šol, ki v angleščini opisujejo določene besede, poslušalci radia pa potem 
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ugibajo, za katere besede  gre in se potegujejo za praktične nagrade. Tokrat se je oddaja 
snemala na naši šoli, ustvarjalci pa so postali učenci 7., 8. in 9. razreda.  Pri snemanju so 
se zelo dobro odrezali in predvsem zelo uživali. Naši učenci so bili slišani kar petkrat. 

2.1.3. Izvedba nacionalnih preizkusov znanja 
Izvedba nacionalnih preizkusov znanja ob koncu 6. in 9. razreda  *Ni bilo izvedeno. 
 
2.1.4. Predmetni in popravni izpiti 
Jih ni bilo. 
 
2.1.5. Izobraževanje na daljavo 
 
Učiteljski zbor je opravil 10 sestankov na daljavo. Sestajali so se vsak četrtek v tednu. Na 
sestankih so redno sodelovali vsi učitelji, občasno so se pridružile učiteljice Osnovne šole 
Ivana Cankarja Ljutomer, izvajalke učne pomoči. Strokovni delavci so najprej naredili analizo 
dela za iztekajoči se teden. V nadaljevanju so natančno pregledali aktualne okrožnice MIZŠ, 
priporočila NIJZ, navodila ZRSŠ in vse ostale aktualne informacije. Nato so načrtovali delo za 
prihodnji teden. 

Teme na sestankih: odzivi članov sveta staršev in vseh staršev, opažanja, mnenja in predlogi 
strokovnih delavcev, nabava računalnikov, poročanje razrednikov, poročanje svetovalne 
delavke, delitev izkušenj o delu z različnimi spletnimi orodji, opravljena preverjanja in 
ocenjevanja znanja, statistika opravljenih nalog učencev, načrtovanje pouka, dni dejavnosti, 
anketa za starše o delu na daljavo, dostava računalnikov in učnih pripomočkov na domove 
naših učencev, organizacija dela ob vračanju v šolo, načrtovanje dela za šolsko leto 
2020/2021.  

Razredniki so še posebej skrbeli za reden stik učencev z učitelji. Bili so v stiku s starši, stopili v 
stik s starši učencev, ki se niso odzivali. 

Delo z učenci od 6. do 9. razreda je potekalo preko spletne učilnice eAsistent. Deloma tudi 
preko e-pošte. Na razredni stopnji pa preko e-pošte, brez sodelovanja staršev  le to sploh ne 
bi bilo mogoče. V kasnejšem obdobju so se učitelji posluževali različnih spletnih aplikacij, da 
so ohranjali stik z učenci.  

Delo s starši - Na daljavo sta bila izvedena dva sestanka sveta staršev. Izvedli smo tudi 
anketo za starše. Sicer so za stik s starši skrbeli predvsem razredniki, svetovalna delavka in 
ravnateljica. Starše smo kontaktirali, če ni bilo odziva s strani učencev, za nabavo in dostavo 
računalnikov in učnih gradiv. 

Svetovalna delavka je organizirala in aktivno sodelovala pri delu z učenci s posebnimi 
potrebami. Sodelovali s strokovnimi delavci, ravnateljico in starši. 

Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je opravil ključno nalogo pri vzpostavitvi 
ustreznih tehničnih podlag za nemoteno izvedbo izobraževanja na daljavo. Ob tem je nudil 
strokovno pomoč sodelavcem, učencem in staršem. 

Ravnateljica je organizirala, vodila in usmerjala delo celotnega kolektiva (strokovnih in 
tehničnih delavcev). Redno je spremljala razmere, sodelavce sproti seznanjala z vsemi 
okrožnicami, navodili, priporočili in smernicami. Koordinirala je potek izobraževanja na 
daljavo, organizirala vrnitev otrok v vrtec in  šolo. Pridobivala je informacije o morebitnih 
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težavah v zvezi z računalniško opremljenostjo in dostopnostjo do interneta v družinah naših 
učencev. Sodelovala z Občino Razkrižje, civilno zaščito. Aktivno je sodelovala pri zagotovitvi  
računalniške opreme za izvajanje izobraževanja na daljavo družinam, ki računalnika bodisi 
nimajo ali je v družini več otrok.  

Nabava računalniške opreme 

- V sodelovanju z Občino Razkrižje, z županom Stankom Ivanušičem, nam je uspelo 
zagotoviti sedem računalnikov, ki so jih prejeli naši učenci in jim bodo v veliko pomoč pri 
izobraževanju na daljavo. Nov prenosni računalnik je doniralo podjetje Teleing gradnje 
d.o.o.. Že rabljene, a uporabne računalnike pa: Mihael Muršič, Ljutomer, Arpad Fodor, 
Lendava, Klementina Stojko, Veščica, Marko Kodba, Veščica, Miran Cimerman, Šafarsko 
in Občina Razkrižje. 

- 15 aprila 2020 je ravnateljico kontaktirala gospa Katja Pustovrh, zaposlena na Fakulteti za 
strojništvo v Ljubljani, ki je v elektronskem sporočilu zapisala: »Eden od zaposlenih je 
prejel informacijo, da »OŠ Razkrižje potrebuje računalnike za svoje učence« in o tem 
obvestil vodstvo. Računalnike smo zbrali na fakulteti, tehnična služba je preverila njihovo 
delovanje. Veseli bomo, da bodo šli računalniki v roke učencev, ki jih potrebujejo za 
spremljanje učnega procesa.« Na Fakulteti za strojništvo so zbrali in naši šoli darovali 
petnajst računalnikov. 

- Razvoz računalniške opreme je opravil hišnik Bernard Makovec. 

Strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev 

V času izobraževanja so strokovni delavci opravili veliko strokovnih izpopolnjevanj. Nekatera 
smo izvedli sami, potekala so kot pomoč računalnikarja ostalim strokovnim delavcem. Bilo je 
veliko sodelovanje med posameznimi strokovnimi delavci. 

Analiza izobraževanja na daljavo 

Junija 2020 smo naredili natančno analizo opravljenega dela. Ob tem smo začrtali smernice za 
morebitno izobraževanje na daljavo v prihodnje. Natančnejše načrtovanje je potekalo v 
avgustu 2020, po prejetju priporočil, navodil in smernic z MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ. 
 
 

2.2. DNEVI DEJAVNOSTI 
 
Vsi dnevi dejavnosti so bili realizirani. 
2.2.1. Športni dnevi 
 

1. razred 

Tema Čas Vodja 

Kros in pohod Petek, 20. 9. 2019 Saša Fišinger 

Orientacijski tek 9. 10. 2019 Saša Fišinger 

Žogarije 12. 6. 2020 Mihaela Feuš 

Testiranje za ŠVZ 17. 6. 2020 Mihaela Feuš 

Lov na zaklad 23. 6. 2020 Mihaela Feuš 
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2. razred 

Tema Čas Vodja 

Kros in pohod Petek, 20. 9. 2019 Saša Fišinger 

Orientacijski tek 9. 10. 2019 Saša Fišinger 

Športni dan na daljavo 7. 5. 2020 Leonida Šeruga 

Pohod  22. 6. 2020 Leonida Šeruga 

Športno vzgojni karton 23. 6. 2020 Leonida Šeruga 
 

3. razred 

Tema Čas Vodja 

Kros in pohod Petek, 20. 9. 2019 Saša Fišinger 

Orientacijski tek 9. 10. 2019 Saša Fišinger 

Plavalni tečaj 17. 2. 2019 Saša Fišinger 

Plavalni tečaj 21. 2. 2019 Saša Fišinger 

Športne igre na prostem 24. 6. 2020 Petra Jerič 
 

4. razred 

Tema Čas Vodja 

Kros in pohod Petek, 20. 9. 2019 Saša Fišinger 

Orientacijski tek 9. 10. 2019 Saša Fišinger 

Zimski športni dan 20. 1. 2020 Saša Fišinger 

Športno vzgojni karton 29. 5. 2020 Saša Fišinger 

Igre na prostem 17. 6. 2020 Saša Fišinger 
 

5. razred 

Tema Čas Vodja 

Kros in pohod Petek, 20. 9. 2019 Saša Fišinger 

Orientacijski tek 9. 10. 2019 Saša Fišinger 

Zimski športni dan 20. 1. 2020 Saša Fišinger 

Gibanje v naravi 19. 6. 2020 Saša Fišinger 

Igre na prostem 23. 6. 2020 Saša Fišinger 
 

6. in 7. razred 

Tema Čas Vodja 

Kros in pohod Petek, 20. 9. 2019 Saša Fišinger 

Orientacijski tek 9. 10. 2019 Saša Fišinger 

Zimski športni dan 20. 1. 2020 Saša Fišinger 

Atletika 1. 6. 2020 Saša Fišinger 

Športne igre/kolesarjenje 2. 6. 2020 Saša Fišinger 
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8. razred 

Tema Čas Vodja 

Kros in pohod Petek, 20. 9. 2019 Saša Fišinger 

Erasmus+ 26. 9. 2019 Saša Fišinger 

Orientacijski tek 9. 10. 2019 Saša Fišinger 

Zimski športni dan 20. 1. 2020 Saša Fišinger 

Atletika 1. 6. 2020 Saša Fišinger 
 

9. razred 

Tema Čas Vodja 

Kros in pohod Petek, 20. 9. 2019 Saša Fišinger 

Orientacijski tek 9. 10. 2019 Saša Fišinger 

Zimski športni dan 20. 1. 2020 Saša Fišinger 

Igre na prostem 9. 6. 2020 Saša Fišinger 

Kolesarjenje  12. 6. 2020 Saša Fišinger 
 

2.2.2. Tehniški dnevi 
 

1. - 3. razred 

Tema Čas Vodja 

Izdelava izdelkov za božični bazar 26. 11. 2019 razredničarke 

Plesno rajanje 24. 12. 2019 Saša Fišinger 

Dan Zemlje 22. 4. 2020 Andreja Krauthaker 
Marijana Baraba 

 

4. razred 

Tema Čas Vodja 

Izdelava izdelkov za božični bazar 26. 11. 2019 Mojca Zadravec 

2 uri Varnost in preventiva v vlogi pešca in kolesarja* 
2 uri Jumicar** 
1 ura Urejanje učilnice 

25. 9. 2019 
4. 12. 2019 
22. 6. 2020 

Anica Šimonka 
Mojca Zadravec 
Mojca Zadravec 

Plesno rajanje 24. 12. 2019 Saša Fišinger 

Dan Zemlje 22. 4. 2020 Andreja Krauthaker 
Marijana Baraba 

* Varnost in preventiva v vlogi pešca in kolesarja: Sodelovanje z Avto moto društvom 
Ljutomer in Centrom varne vožnje Vransko. 

** Sodelovanje v programu Jumicar, vključeni po uspešni prijavi občine na poziv AVP. 
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5. razred 

Tema Čas Vodja 

Izdelava izdelkov za božični bazar 26. 11. 2019 Bojana Pergar Stolnik 

2 uri Varnost in preventiva v vlogi pešca in 
kolesarja* 
2 uri Jumicar** 
1 ura Urejanje učilnice 

25. 9. 2019 
 
4. 12. 2019 
22. 6. 2020 

Anica Šimonka 
 
Bojana Pergar Stolnik 
Bojana Pergar Stolnik 

Plesno rajanje 24. 12. 2019 Saša Fišinger 

Dan Zemlje 22. 4. 2020 Andreja Krauthaker 
Marijana Baraba 

* Varnost in preventiva v vlogi pešca in kolesarja: Sodelovanje z Avto moto društvom 
Ljutomer in Centrom varne vožnje Vransko. 

** Sodelovanje v programu Jumicar, vključeni po uspešni prijavi občine na poziv AVP. 
 

6., 7. in 9. razred 

Tema Čas Vodja 

1 ura Erasmus+/sprejem gostov 
1 ura Evropski teden jezikov 
1 ura Sprejem prvošolcev 
2 uri Jumicar* 

23. 9. 2019 
4. 10. 2019 
11. 10. 2019 
4. 12. 20219 

Anita Danč Ismajlovič 
Nevenka Serdt 
Petra Donša 

Izdelava izdelkov za božični bazar 26. 11. 2019 Bojana Pergar Stolnik 

Plesno rajanje 24. 12. 2019 Saša Fišinger 

Dan Zemlje 22. 4. 2020 Andreja Krauthaker 
Marijana Baraba 

* Sodelovanje v programu Jumicar, vključeni po uspešni prijavi občine na poziv AVP. 

 

8. razred 

Tema Čas Vodja 

Erasmus+ 23. 9. 2019 Anita Danč Ismajlovič 

Plesno rajanje 24. 12. 2019 Saša Fišinger 

Dan Zemlje 22. 4. 2020 Andreja Krauthaker 
Marijana Baraba 

Gonila 2. 6. 2020 Anica Šimonka 
 

2.2.3. Naravoslovni dnevi 

 

1. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

15. 11. 2019 Petra Jerič 
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2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli,   
           ZD Ljutomer 

13. 2. 2020 Mihaela Feuš 

3 uri: zdravniški sistematični pregled, ZD Ljutomer 21. 1. 2020 Mihaela Feuš 

Moj domači kraj 11. 6. 2020 Mihaela Feuš 
 

 

2. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

15. 11. 2019 Petra Jerič 

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli, ZD Ljutomer 13. 2. 2020 Leonida Šeruga 

3 ure: Travnik 19. 6. 2020 Leonida Šeruga 

Slovo od šolskega leta, proslava ob državnem 
prazniku 

24. 6. 2020 Leonida Šeruga 

 

 

3. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

15. 11. 2019 Petra Jerič 

Zdravniški sistematični pregled, ZD Ljutomer 1. 10. 2019 Petra Jerič 

Zdravo življenje 11. 6. 2020 Petra Jerič 

 

4. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

Petek, 15. 11. 2019 Petra Jerič 

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli, ZD Ljutomer 31. 1. 2020 Mojca Zadravec 
3 ure: Skrb za živali 11. 6. 2020 Mojca Zadravec 

Slovo od šolskega leta, proslava ob državnem 
prazniku 

24. 6. 2020 Mojca Zadravec 

 

5. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

15. 11. 2019 Petra Jerič 

Spoznajmo naravo/iluzije 21. 4. 2020 Bojana Pergar Stolnik 

Vzgoja za zdravje v osnovni šoli 
Zaključek šolskega leta 

24. 6. 2020 Bojana Pergar Stolnik 
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6. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

15. 11. 2019 Petra Jerič 

Zdravniški sistematski pregled 19. 11. 2019 Saša Fišinger 

Slovo od šolskega leta, proslava ob 
državnem prazniku 

24. 6. 2020 Saša Fišinger 

 

7. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

15. 11. 2019 Petra Jerič 

2 uri Vzgoja za zdravje v osnovni šoli 
3 ure Zdravo življenje 

12. 3. 2019 
11. 6. 2020 

Saša Fišinger 
Anita Danč Ismajlovič 

Slovo od šolskega leta, proslava ob 
državnem prazniku 

24. 6. 2020 Saša Fišinger 

 

8. razred 

Tema Čas Vodja 

Erasmus* 25. 9. 2019 Anita Danč Ismajlovič 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

15. 11. 2019 Petra Jerič 

Slovo od šolskega leta, proslava ob 
državnem prazniku 

24. 6. 2020 Anita Danč Ismajlovič 

 

9. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

15. 11. 2019 Petra Jerič 

Osnovnošolski spomini 10. 6. 2020 Nevenka Serdt 

Slovo devetošolcev 15. 6. 2020 Nevenka Serdt 
 

2.2.4. Kulturni dnevi 
 

1. – 3. razred 

Tema Čas Vodja 

1 ura: začetek Bralne značke 26. 9. 2019 (1.r.) 
27. 9. 2020 (2. in 3. r.) 

Elizabeta Petrovič 

1 ura: 
proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku (1.r.) 

 
7. 2. 2020 
 

 
Renata Vlaović 
Andreja Krauthaker 
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proslava ob dnevu državnosti (2.r.) 
ogled filma Levji kralj (3.r.) 

 
 
24. 6. 2020 
22. 6. 2020 

 
 
Leonida Šeruga 
Petra Jerič 

Lutkovni abonma* – ogled lutkovnih 
predstav, Dom kulture Ljutomer 
8 ur 

od oktobra 2019 do 
aprila 2019 

razredničarke 

Pravljični dan 7. 2. 2020 razredničarke 

Filmska vzgoja/Turizmu pomaga lastna 
glava 

23. 4. 2020 Renata Vlaović 
Bojana Pergar Stolnik 
Nevenka Serdt 

* Predstave: 

- 14. oktober 2019, SUPER BRINA  
- 14. november 2019, PALČEK NOS 
- 4. december 2019, MALI MODRI IN MALI RUMENI 
- 24. januar 2020, LA FONTAINOVE BASNI 
- 9. ali 10. april 2020, ZLATOLASKA IN TRIJE MEDVEDI *Ni bilo izvedeno. 

 

4. razred 

Tema Čas Vodja 

1 ura: začetek Bralne značke 27. 9. 2019 Renata Vlaović 

Lutkovni abonma, 4 ure od oktobra 2019 do 
aprila 2019 

Mojca Zadravec 

Pravljični dan 7. 2. 2020 Mojca Zadravec 

Filmska vzgoja/Turizmu pomaga lastna 
glava 

23. 4. 2020 Renata Vlaović 
Bojana Pergar Stolnik 
Nevenka Serdt 

Predstave: 

- 14. oktober 2019, SUPER BRINA  
- 14. november 2019, PALČEK NOS 
- 4. december 2019, MALI MODRI IN MALI RUMENI 
- 24. januar 2020, LA FONTAINOVE BASNI  
- 9. ali 10. april 2020, ZLATOLASKA IN TRIJE MEDVEDI *Ni bilo izvedeno. 

 
5. – 9. razred 

Tema Čas Vodja 

Filmska vzgoja/Turizmu pomaga lastna 
glava 

23. 4. 2020 Renata Vlaović 
Bojana Pergar Stolnik 
Nevenka Serdt 

Gledališče od Ž do A, izvajalec SNG Maribor, 
vodeni ogled razstave v Lendavskem gradu 
in vodeni ogled Sinagoge 

7. 10. 2019 Renata Vlaović 

Ob slovenskem kulturnem prazniku: 
Srečanje z dramskim igralcem Gregorjem 

7. 2. 2020 
 

Renata Vlaović 
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Čušinom in vodjo otroškega gledališča KU-
KUC 

 
 

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. Vse ure so realizirane. Delo je potekalo po programu in sprotnih 
prilagoditvah. 
 
2.3.3. Šolska knjižnica 
Poročilo izvedenega dela je zapisano v poglavju knjižničarka. 
 
2.3.4. Delo z nadarjenimi učenci 
Delo z nadarjenimi učenci je potekalo po programu in sprotnih prilagoditvah, tudi kot priprava 
na tekmovanje.  
Učiteljica Anita Danč Ismajlovič je delala z eno učenko osmošolko na temo sladkorna bolezen, 
pripravljata raziskovalno nalogo, dokončana bo naslednje šolsko leto. 
 
2.3.5. Ekskurzije  
*Ni bilo izvedeno. 
 
2.3.6. Interesne dejavnosti  
 

Naziv interesne dejavnosti Razred Mentor 

Dramski krožek  6.-9. Renata Vlaović 

Mladinski pevki zbor (MPZ) 5.-9. Zoran Repija 

Otroški pevski zbor (OPZ)                   1.-4. Zoran Repija 

Kolesarski krožek in izpit (5. razred) 5. Mojca Zadravec 

Skupnost učencev in otroški parlament 1.-9. Petra Donša 

Folklora ( mlajša skupina) 1.-4. Mihaela Feuš 

Folklora (starejša skupina) 5.-9. Terezija Bogdan 

Šahovski krožek 1.-9. Leonida Šeruga 

Naravoslovni krožek 6.-9. Anita Danč Ismajlovič 

Turistični krožek 7.-9. Bojana Pergar Stolnik 

Spretnostna vožnja-kolesarski poligon 4.-6. Andreja Krauthaker 

Športni krožek 5.-9. Saša Fišinger 

Računalniški krožek 4.-6. Mitja Utroša 

Judo 1.-4.r. Zunanji izvajalec: Judo Prlekija 
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Igriva košarka 
1.-4. Zunanji izvajalec: Košarkarski klub 

Ljutomer 

Ples  
1.-4. in 
5.-9. 

Zunanji izvajalec: Plesna šola Zeko 

 
Vse interesne dejavnosti so se izvajale do zaprtja šole. 
 
2.3.6.1. Kolesarski izpit 
Teoretični del je bil delno izveden. Praktični del: *Ni bilo izvedeno. 
 
2.3.6.2. 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 »Moja poklicna prihodnost«. Dva predstavnika naše šole sta se 
udeležila medobčinskega parlamenta v Ljutomeru. 

2.3.6.3. Pevski zbor 
V OPZ je bilo vključenih 16 učencev od 1. do 4. razreda. Prepevali so ljudske, umetne in 
priredbe zabavnih pesmi. Pri MPZ je sodelovalo 16 učencev od 5. do 9. razreda. Naučili so se 
veliko ljudskih in umetniških pesmi ter modernejših zabavnih triglasnih pesmi. Od 13. 3. 2020 
je interesna dejavnost potekala na daljavo. 
 
2.3.6.4. Folklora 
Mlajša skupina, mentorica Mihaela Feuš: Folkloro je obiskovalo 28 učencev. Igrali so ljudske 
igrice in se zabavali ob rajalnih igrah. Izvajali so vaje za ritem, se učili novih plesov in utrjevali 
stare. Motivacija za delo je bilo dejstvo, da bodo 1. 4. 2020, v Domu kulture Razkrižje, na 
območnem srečanju otroških folklornih skupin prvič zaplesali v novih folklornih oblekah. Žal 
se to zaradi razmer s koronavirusom ni zgodilo. 

Starejša skupina, mentorica terezija Bogdan: V šolskem letu 2019/2020 je folklorni krožek 
starejše folklorne skupine obiskovalo 30 učencev od 5. do 9. razreda, od tega 7 dečkov in 23 
deklic. Na harmoniki jih je spremljal Andrej Slavič.  

 
2.3.6.5. Turistični krožek 
Poročilo v poglavju Projekti in natečaji. 

 
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) 
*Ni bilo izvedeno. 

- tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (Vladimir Mesarič, razredniki), 
13 bronastih priznanj Izvedeno samo za 1. triado.  
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- tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki (Petra Jerič), 
*Ni bilo izvedeno. 

- Kresnička (Bojana Pergar Stolnik), 
19 bronastih priznanj 

- Tekmovanje za čiste zobke, 1. – 5. r. (razredniki) 
*Ni bilo izvedeno. 

- Logična pošast 
*Ni bilo izvedeno. 

- Šolsko tekmovanje iz logike, 4. – 5. r., Mojca Zadravec 
*Ni bilo izvedeno. 

- Nemška bralna značka EPILESEPREIS, 4. in 5. razred (Nevenka Serdt) 
10 zlatih in 7 srebrnih 

- Angleška bralna značka EPI READING BADGE, 7. in 8. razred 
3 zlata in 2 srebrni priznanji 
 
 
 

Predmetna stopnja: 
- tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (Renata Vlaović), 

*Ni bilo izvedeno. 
- Nemška bralna značka EPILESEPREIS, od 6. do 9. razreda (Nevenka Serdt) 

3 zlate in 5 srebrnih priznanj 
- Angleška bralna značka EPI READING BADGE, 7. in 8. razred 

1 zlato in 6 srebrnih priznanj 
- tekmovanje iz znanja angleškega jezika za 9. r. (Nevenka Serdt), 

3 tekmovalci 
- tekmovanje iz znanja nemškega jezika za 9. r. (Nevenka Serdt), 

1 bronasto priznanje 
- tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (Vladimir Mesarič), 

*Ni bilo izvedeno. 
- tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje (Vladimir Mesarič), 

2 bronasti priznanji 
- tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje (Anita Danč Ismajlovič) 

1 bronasto priznanje 
- tekmovanje v znanju iz sladkorne bolezni (Anita Danč Ismajlovič) 

3 bronasta priznanja 
- področno posamično tekmovanje, badminton 

- 1. mesto      Zoja Zadravec Vidovič 
- 2. mesto      Ivana Ivezič 
- 1. mesto      Blaž Grabar 
- 3. mesto      Alen Pukšič 
- 5. mesto     David Mulec 
- 5. mesto     Tea Jurkovič 
- 9. mesto     Maša Škafar 

 
Tekmovanja iz šaha: (Leonida Šeruga) 

- občinsko tekmovanje Ljutomer 
rojeni med 2004 in 2007 
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1. mesto David Mulec 8.r. 
2. mesto Niko Rob 4.r. 

1. mesto Ivana Ivezič 7.r. 

rojeni 2010 in mlajši 
3.mesto Jakob Anderlič 2.r. 
 
regijsko tekmovanje v Murski soboti 
2. mesto David Mulec 8.r. 
 

 
2.3.8. Šola v naravi 
Poletna šola v naravi, 5. razred, Debeli rtič, od 11. do 15. 5. 2020, vodja: Saša Fišinger, 
spremljevalka: Bojana Pergar Stolnik. *Ni bilo izvedeno. 

 
2.3.9. Zdravstveno varstvo in vzgoja za zdravje 
Opravljene aktivnosti: 
a) Preventivni zobozdravstveni pregledi 

Izvajalec Zdravstveni dom Ljutomer, dr. Alenka Zima, Zdravstvena postaja Razkrižje, maj 
2020 

b) Zobozdravstvena vzgoja in preventiva (ščetkanje zob, kontrola plaka…) 
Izvajalec Zdravstveni dom Ljutomer, vodja Mihaela Senčar, dipl.m.s. 
Ščetkanje se je izvajalo na šoli, enkrat mesečno. Vključeni so bili učenci od 1. do 5. razreda. 

c) Preventivni zdravstveni pregledi šolskih otrok 
Izvajalec Zdravstveni dom Ljutomer; v Zdravstvenem domu Ljutomer. 

       Izvedeno za učence 1., 3., 6. in 8. razreda. 
       1. razred: sistematični zdravniški pregled in cepljenje proti Hepatitisu B – 3. doza, 
       3. razred: sistematični zdravniški pregled in cepljenje proti Davici-Tetanusu-Oslovskemu   
       kašlju, 

6. razred: sistematični zdravniški pregled in cepljenje deklic (neobvezno) proti  
Humanemu Papiloma Virusu, 

       8. razred: sistematični zdravniški pregled in laboratorijske meritve, testiranje sluha    

       avdiometrom, 

d) Program Vzgoja za zdravje v osnovni šoli 
Izvajalec Zdravstveni dom Ljutomer, izvajal se je 90 min za posamezni razred, teme so 
določene po programu in sicer za posamezno starostno obdobje v osnovni šoli.  

e) Sodelovanje z NIJZ OE Murska Sobota; sodelovanje v njihovih projektih in natečajih 
f) Minuta za zdravje – Zdrava šola 

Izvajali smo jo 4. šolsko uro, od 5. do 9. razreda, ostali razredi so izvajali minuto za zdravje 
po potrebi. Minuto za zdravje je vodil dežurni učenec. Vodili smo evidenco opravljene 
dejavnosti. 

g) Jutranje razgibavanje – Zdrava šola 
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Izvajali smo ga enkrat na teden, ob petkih pred začetkom pouka v telovadnici, trajalo je 10 
minut. Sodelovali so vsi učenci in zaposleni razen tistih, ki so imeli druge jutranje 
dejavnosti. Razgibavanje je vodil učitelj Saša Fišinger. 

h) Skrb za zdravo prehrano 
Sodelovanje učencev z vodjo prehrane Anito Danč Ismajlovič pri pripravi jedilnikov. 

i) Skrb za zdravje zaposlenih 
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 šolskega leta. 
Načrtovana strokovna ekskurzija ni bila izvedena. 

 
2.3.10. Proslave in prireditve 
Načrtovali smo, da vse pomembnejše praznike in obletnice obeležimo na šoli z različnimi 
proslavami in prireditvami: 
- Božični bazar in prireditev Za boljši jutri naših otrok, petek, 29. 11. 2019, Marijana Baraba, 

Anica Šimonka 
Pripravili smo razgibano in sproščeno prireditev, polno plesa, petja in besed, ki se 
dotaknejo srca. Po prireditvi je potekal božični bazar. Seveda ni manjkalo dobrih 
razkriških mlincev, toplega čaja in veselega druženja. Zbrane prostovoljne 
prispevke, 1.957,22 EUR, smo namenili izdelavi folklornih oblek. Učenci so z veliko 
skrbnostjo pripravili izdelke za bazar in točke za prireditev, učitelji so bili njihovi za 
mentorstvo, staršem v pomoč in podporo, sodelovale so babice, dedki, občina z 
ozvočitvijo, gasilci pri parkiranju, članicam TND s peko razkriških mlincev. Občina 
Štrigova iz sosednje Hrvaške nam je prijazno posodila in postavila oder. To je bil njihov 
prispevek. 

- Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, torek, 24. 12. 2019, vodja: Leonida 
Šeruga 

- Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, petek, 7. 2. 2020, vodji: Renata Vlaović in 
Andreja Krauthaker, gost: dramski igralec Gregor Čušin 

Ta dan smo imeli kulturni dan. Učenci od 1. do 4. razreda so imeli dopoldne Pravljični 
dan. Učenci od 5. do 9. razreda so imeli kulturni dan popoldne. Devetošolci so v 
delavnici z dramskim igralcem Gregorjem Čušinom spoznavali delo in poklic 
gledališkega igralca na odru in pred filmskimi kamerami. Ostali učenci so se v dveh 
delavnicah učili razumeti in sporočati z mimiko, gestami in glasom. Z različnimi 
tehnikami in skozi igro so se naučili sproščenega vedenja, pravilnega dihanja, pomena 
prvega vtisa, poslušanja in poročanja ipd. Delavnici so vodili Petra Jauk iz gledališča 
KU-KUC in dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Po delavnicah je sledila 
občinska in šolska proslava ob 8. februarju – slovenskem kulturnem prazniku – v Domu 
kulture Razkrižje. 

- Proslava ob dnevu žena in materinskem dnevu, marec 2020, vodji: Mojca Zadravec, 
Andreja Krauthaker 

- Proslava pred dnevom državnosti, sreda, 24. 6. 2020, vodja: Mihaela Feuš 
- Valeta, vodja: Nevenka Serdt, 

Valete nismo organizirali. So se pa v ponedeljek, 15. 6. 2020, naši devetošolci poslovili 
od zaposlenih na šoli, simbolično predali ključ osmošolcem in se poslovili od mlajših 
učencev. 

-    Slovo od šolskega leta, Hura počitnice!, sreda, 24. 6. 2020, razredniki    *Ni bilo izvedeno. 
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Prireditve v Domu kulture Razkrižje: 

- Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, petek, 7. 2. 2020, vodji: Renata Vlaović in 
Andreja Krauthaker, gost: dramski igralec Gregor Čušin 

 
2.3.11. Delovne akcije 
 

Na naši šoli smo organizirali naslednje delovne akcije: 
- urejanje matične učilnice, 
- urejanje večnamenskega prostora (prireditve), 
- urejanje okolice šole, 
- pospravljanje jedilnice, 
- dežuranje učencev, 
- ločeno zbiranje odpadkov – papir, izrabljene baterije, plastenke, zamaški, zvezki, 

elektronska oprema… 
 

2.3.12. Tečaj plavanja 
Je bil organiziran za učence 3. razreda, skupaj s starejšo skupino vrtca, v Biotermah Mala 
Nedelja, od 17. do 21. 2. 2020, vodja: Petra Donša. Tečaj je izvedel zunanji izvajalec, ŠD IZZIV 
Pomurje. 
 
2.3.13. Prometna varnost 
 
V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje ter 
Policijsko postajo Ljutomer, vodja rajona je Uroš Felbar, smo izvajali naslednje aktivnosti: 
- Sodelovanje v projektu Trajnostna mobilnost, koordinatorica Leonida Šeruga. 
- Sodelovanje v programu Jumicar, vključeni po uspešni prijavi občine na poziv AVP. 
- Varna pot v šolo. 
- Priprava učencev 5. razreda na kolesarski izpit. Mentorica je učiteljica Mojca Zadravec. Ni 

bilo v celoti opravljeno. 
- Učenci 5. razreda so skupaj z razredničarko Bojano Pergar Stolnik sodelovali v 

preventivnem projektu Policist Leon svetuje. 
- Tekmovanje Kaj veš o prometu, predmetna stopnja, uporaba kolesarskega poligona, 

mentorica Andreja Krauthaker. *Ni bilo izvedeno. 
- Izvajali bomo preventivne akcije, ki nam jih bo ponudila policija in Svet za preventivo v 

cestnem prometu. 
- Varnost in preventiva v vlogi pešca in kolesarja, sodelovanje z Avto moto društvom 

Ljutomer in Centrom varne vožnje Vransko, sreda, 25. 9. 2019. 
- Policija je izvajala preglede avtobusov, kombijev in voznikov pred odhodom učencev na 

ekskurzije ali tekmovanja. 
- Upoštevanje in izvajanje prometno varnostnega načrta. V sodelovanju z Občino Razkrižje 

smo ga posodobili. Prav tako Digitalizirani načrt šolskih poti. 
- V svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Razkrižje s strani šole sodeluje 

Olga Novak. 
- Za učence, ki imajo na poti v šolo in iz nje nevarne poti, je bil organiziran šolski avtobusni 

prevoz. Šolski prevoznik je bil g. Jernej Žabot, šofer g. Milivoj Mlinarič. 
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2.3.14. Evakuacija šole 
Evakuacijska vaja ni bila izvedena, ker smo njeno izvedbo načrtovali v aprilu 2020. 
 
 

3. STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN OBLIKE AKTIVNOSTI 
 

3.1. SVET ŠOLE 
Svet šole se je sestal štirikrat in opravil vse svoje naloge. Obravnaval je naslednje teme: 
obravnava in sprejem Poročila LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2018/19, obravnava in 
sprejem LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2019/20, obravnava poročila in potrditev 
inventure za leto 2019, obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2019, finančni načrt za 
leto 2020, imenovanje pritožbene komisije. 

Ker se je 28. 01. 2019 iztekel mandat svetu šole, je bilo izvedeno: volitve predstavnikov 
delavcev v svet šole OŠ Razkrižje, poročilo o rezultatu volitev predstavnikov delavcev OŠ 
Razkrižje v svet šole OŠ Razkrižje, objava in predstavitev predstavnikov sveta staršev in 
ustanovitelja v svet šole OŠ Razkrižje, razglas konstituiranja novega sveta šole OŠ 
Razkrižje, izvolitev predsednika sveta šole OŠ Razkrižje in njegovega namestnika, 
seznanitev s Poslovnikom o delu sveta šole OŠ Razkrižje 

 

3.2. SVET STARŠEV 
Svet staršev se je sestal trikrat, od tega je ena seja potekala dopisno. Člani sveta staršev so z 
ravnateljico sodelovali tudi v času izobraževanja na daljavo. 
Obravnaval je naslednje teme: pregled poročila LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 
2018/2019, podaja mnenja o LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2019/2020, volitve 
predstavnikov staršev v svet šole, podaja soglasja sveta staršev k skupni nabavni ceni učnega 
gradiva za šolsko leto 2020/2021, izobraževanje na daljavo. 

 
3.3. RAVNATELJICA 
Poleg dnevnih, sprotnih opravil, sem ravnateljica Anica Šimonka: 
- Redno sem se udeleževala sestankov ravnatelje UE Ljutomer in sestankov ravnateljev 

Pomurja. Sproti poročala sodelavcem. 
- Letnih razgovorov z vsemi delavci nisem opravila. 
- 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.  
- 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. Redno se sodelovala na sestankih aktiva ravnateljev UE Ljutomer. 
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- Trudila sem se tudi za dobro sodelovanje s strokovnimi institucijami - pristojnim 
ministrstvom, ZRSŠ, pedagoškimi fakultetami, Šolo za ravnatelje in drugimi. 

- Organizacija in koordiniranje izobraževanja na daljavo. 
 

3.4. UČITELJSKI ZBOR 
Učiteljski zbor se je redno tedensko srečaval, vsak ponedeljek zjutraj do zaprtja šole. Delo je 
potekalo usklajeno. V šolskem letu je imel 6 sestankov v živo in 10 videokonferenc. Na 
sestankih 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 delno opravili načrtovano delo; vsi načrtovani roditeljski sestanki niso bili 
izvedeni, razredne ure so bile opravljene, v živo in na daljavo. 
 

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 
Nadomeščanja 

2. Šolanja 
Vpis novincev 
Izvedba postopka izbirnih predmetov 
Roditeljski sestanki - tematski sestanki: Uvodni RS v vrtcu, 17. 9. 2020, Učim se učiti, 3. r., 
6. 11. 2019; Tržnica srednji šol, 9.r., 21. 11. 2019; Srečanje s starši šolskih novincev in 
predstavitev plavalnega tečaja za vrtec, 6. 2. 2020, Pred poklicno odločitvijo, 9.r., 5.2.2020; 
RS s starši novincev, 1.r., 22. 6. 2020, RS s starši novincev v vrtcu, avgust 2020. 

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. Izvajanje programa To sem jaz. Sodelovala tudi razredničarka 
Anita Danč Ismajlovič. 

4. Socialno ekonomske stiske 
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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: *Ni bilo izvedeno. 
Po vrnitvi učencev v šolo razdelitev nalog letošnjega NPZ. 

8. Tržnica srednjih šol, učenci 9. razreda, 28. 11. 2019, ŠIC Ljutomer 
9. Delo na daljavo: koordinacija dela z otroki s posebnimi potrebami, individualna pomoč 

učencem, sodelovanje s starši, iskanje gradiv, sodelovanje z ravnateljico in učitelji. 
 

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 
- Izposojala gradiva učencem ter strokovnim in ostalim delavcem šole 
- Sodelovala z učitelji na področju dviga bralne pismenosti 
- Koordinirala Bralno značke za učence 

september 2019: Uvod v Bralno značko 
april 2020: Zaključek Bralne značke 

− Skozi celo šolsko leto smo brali skupaj; v odmorih, v podaljšanem bivanju in jutranjem 
varstvu, pri razrednih urah, med poukom (umetnostna in neumetnostna besedila). 
Sodelovali smo v projektu Naša mala knjižnica, ki je bil namenjen dvema starostnima 
skupinama. Z učenci smo se o prebranih knjigah pogovarjali in poustvarjali skozi celo šolsko 
leto. 

− V času izobraževanja na daljavo smo se vključili v Biblos. Biblos je prva slovenska eKnjižnica 
in eKnjigarna. 

 

4.3. ODDELČNE SKUPNOSTI 
Delo je bilo izvedeno, delno po načrtovanem, delno glede na potrebe, tudi na daljavo. 
 
 

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. Po zaprtju šole smo komunicirali preko e-pošte in telefona. 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: 
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− 1. skupni roditeljski sestanek, četrtek, 19. 9. 2019, predstavitev dela v šolskem letu 
2019/2020, predavanje Pomen drže pri nošenju šolske torbe, Sandi Škrlec, fizioterapevt, 
ZD Ljutomer 

− 2. skupni roditeljski sestanek, torek, 14. januar 2020, za starše učencev 1.-5. razreda 
predavanje z naslovom Skrb za zdrave zobe, Alenka Zima, dr. dent.med. 

 
5.2. SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 
Sodelovanje z Občino Razkrižje 

Sodelovanje z Občino Razkrižje v šolskem letu 2019/2020: 

- sodelovanje v predstavi Božična noč, mentorica: Bojana Pergar Stolnik 
Termini predstav: torek, 24. 12. 2019 ob 19.00 in sobota, 4. 1. 2020, ob 18.00 

- Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, petek, 7. 2. 2020, mentorica programa: 
Renata Vlaović in Andreja Krauthaker, gost: dramski igralec Gregor Čušin 

- Obisk dveh skupin korentov, 21. 2. 2020 
- Mednarodni dan maternega jezika, nedelja, 6. 3. 2020, vodja: Bojana Pergar Stolnik, Petra 

Jerič 
- med 22. marcem (Svetovni dan voda) in 22. aprilom (Svetovni dan Zemlje) 2019, čistilna 

akcija, vodijo: razredniki  *Ni bilo izvedeno. 
- srečanje starejših občanov Občine Razkrižje, 25. 6. 2020, vodja: Petra Jerič, Bojana Pergar 

Stolnik  *Ni bilo izvedeno. 
- osrednja občinska proslava ob 22. občinskem prazniku Občine Razkrižje, 26. 6. 2020, 

mentorici: Bojana Pergar Stolnik in Petra Jerič 
Župan je na prireditvi turističnemu krožku za osvojeno zlato priznanje na 34. državnem 
festivalu Turizmu pomaga lastna glava podelil priznanje. 

- Spomladi 2020 je bil nameščen prikazovalnik hitrosti ob nevarnem odseku na državni cesti 
v naselju Gibina, ki predstavlja šolsko pot. Mini računalnik z monitorjem za prikaz 
statističnih prometnih podatkov, je nameščen v avli šole. Z novo pridobitvijo so se seznanili 
zaposleni in učenci. 

- razne druge akcije.  *Ni bilo izvedeno. 

 

Sodelovanje z različnimi društvi 

Sodelovanje s KUD Razkrižje 
*Ni bilo izvedeno. 
 
V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, so se naši učenci udeležili dneva odprtih vrat, ki 
je potekal v Gasilskem domu na Razkrižju in sicer v petek, 12. 10. 2018, med 8. in 12. uro. 
V soboto, 29. 9. 2018, smo s pomočjo gasilcev PGD Razkrižje izvedli evakuacijsko vajo. 
 
Sodelovanje s TND Razkrižje – peka mlincev ob različnih drugih priložnostih. 
 
Sodelovanje s Čebelarskim društvom Razkrižje – obisk čebelarjev ob tradicionalnem 
slovenskem zajtrku. 
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Omogočanje najema telovadnice za rekreacijo. V šolskem letu 2019/2020 jo je uporabljalo pet 
različnih skupin. 
 
Sodelovanje z župnijo Razkrižje 

Usklajevanje urnikov in organizacije varne poti učencev razredne stopnja od šole do župnije 
(verouk). 
 
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. 
- V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti so se naši učenci 1. in 2. razreda udeležili 

dneva odprtih vrat (petek, 11. 10. 2019), ki je potekal v Gasilskem domu na Razkrižju. 
 
 
Sodelovanje s Karitas Razkrižje 

Pomoč učencem iz socialno šibkih družin, materialne dobrine in finančna sredstva. 
 

Sodelovanje s sosednjimi osnovnimi in srednjimi šolami in tudi širše 
- sodelovanje šol UE Ljutomer 

aktiv ravnateljev UE Ljutomer je organiziral v ponedeljek, 7. 10. 2019 v Domu kulture 
Ljutomer, predavanje za strokovne delavce vrtcev in šol, Naslov Motivacija, predavatelj dr. 
Aleksander Zadel 

- Jezikovna delavnica ob evropskem dnevu jezikov, delavnice v španskem, francoskem in 
ruskem jeziku), sodelovanje z GFML, petek, 4. 10. 2019, sodelujejo učenci od 6. do 9. 
razreda, vodja Nevenka Serdt 

- Znanje  za mlade, delavnice za osnovnošolce na GFML, organizator GFML, 8. in 9. razred, 
28. 11. 2019, vodja Petra Donša 

- Sodelovanje z Osnovno šolo Prežihovega Voranca Bistrica, projekt Inovativna učna okolja  
podprta z IKT - Inovativna pedagogika 1:1, koordinatorica Mihaela Feuš 

 

Sodelovanje z Lions klubom Ljutomer, Mednarodni likovni natečaj Plakat miru. Poročilo 
zapisano pri Projektih/natečajih/aktivnostih. 

 

Sodelovanje z RK Ljutomer in RK Razkrižje 

Koordinatorica Leonida Šeruga. 
19. oktober 2019, Drobtinica, humanitarna akcija ob Svetovnem dnevu hrane 
Območno združenje Rdečega križa Ljutomer je v sodelovanju z Mladimi člani Rdečega križa 
naše šole, učenci 5. in  6. razreda, na dveh lokacijah, pri trgovini SIMTIS in trgovini Slavič na 
Razkrižju organiziralo humanitarno akcijo ob Svetovnem dnevu hrane »Drobtinice«.  Delili so 
kruh v zameno za dobrodelni prispevek. Vsi, ki so na stojnicah vzeli kruh in nesebično 
prispevali svoj prispevek, so pomagali zbrati denar za prehrano učencev  naše šole iz socialno 
šibkih družin. Učenci so zbrali 661 evrov. Donatorji kruha so bili Žito d.o.o., Pekarna 
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Krapec in Kmetija Vrabelj. Trgovina Market »S« je donirala kruh in pomagala najti donatorje. 
Kruh je kot vsako leto do zdaj spekla in donirala tudi družina Zemljič iz Šafarskega. 

 
Sodelovanje z Domom starejših občanov Ljutomer 

- oktober 2019, bodo prostovoljci, učenci od 6. do 9. razreda obiskali stanovalce doma. V 
dopoldanskem času bodo sodelovali pri izvajanju aktivnosti druženja, pomoči in oskrbe 
starejših občanov, vodja: Petra Donša.  *Ni bilo izvedeno. 

- april 2020 v popoldanskem času bodo naši učenci za stanovalce doma pripravili kulturno-
zabavni program in predstavitev svojega domačega kraja, vodja: Petra Donša.  *Ni bilo 
izvedeno. 

 

Sodelovanje z Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer 

- Glasbena ura za učence osnovnih šol, »Dežela glasbe«, četrtek, 23. 4. 2020, ob 9. uri, 
*Ni bilo izvedeno. 

- Maj 2019, Letni nastop dislociranega oddelka Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer na 
Razkrižju.  *Ni bilo izvedeno. 

 
Sodelovanje z JSKD OI Ljutomer  
- Lutkovni abonma Delno izvedeno. 
- Folklora, naše veselje, območno srečanje šolskih folklornih skupin, sreda, 1. 4. 2020, 

popoldan, Dom kulture Razkrižje *Ni bilo izvedeno. 
- Regijsko srečanje otroških folklornih skupin, nedelja 10. 5. 2020, Ruše *Ni bilo izvedeno. 
- 73. Pevski festival otroških in mladinskih zborov, torek, 21. 4. 2019, popoldan, Ljutomer 

*Ni bilo izvedeno. 
 
Sodelovanje z Združenjem Sever in Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, predavanje na temo 
dogodkov pred, med in po osamosvojitveni vojni leta 1991 in domoljubja za učence 8. in 9. 
razreda v okviru pouka zgodovine. *Ni bilo izvedeno. 
 
Učno pomoč 
Učno pomoč so na naši šoli izvajali zaposleni Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, Nina 
Štuhec, Nelica Petek, Tamara Jerič Miholič, Tjaša Čamernik. 
 
Sodelovanje z obrtniki in ustanovami, podjetji 
Donacije za nabavo IKT opreme za potrebe izobraževanja na daljavo.  

 

Sodelovali smo s Centrom za socialno delo, Zavodom RS za šolstvo. 
 
KUD Sv. Jeronim Štrigova 
V nedeljo, 8. 12. 2019, so v Domu kulture Razkrižje nastopili člani KUD Sv. Jeronim Štrigova s 
prireditvijo Štrigova Razkrižju. Zbrane prostovoljne prispevke, 600 EUR, so namenili šolskemu 
skladu naše šole. 
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6. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV 
izobraževanje izvajalec kraj datum udeleženec 

Predavanje Motivacija, 
Dr. Aleksander Zadel 

Aktiv 
ravnateljev 
UE 
Ljutomer 

Dom 
kulture 
Ljutomer 

7. 10. 2019 Anita Danč 
Ismajlovič, Petra 
Donša, Leonida 
Šeruga, Andreja 
Krauthaker, Anica 
Šimonka, Mihaela 
Feuš, Nevenka 
Serdt, Petra Jerič, 
Renata Vlaović, 
Saša Fišinger 

Sestanek za pogodbenike 
Erasmus+ (koordinatorji) 

CMEPIUS Laško 27. 9. 2019 Anita Danč 
Ismajlovič 

Sestanek za pogodbenike 
Erasmus+ (ravnatelji) 

CMEPIUS Laško 26. 9. 2019 Anica Šimonka 

Sestanek za pogodbenike 
Erasmus+ (računovodje) 

CMEPIUS Laško 3. 10. 2019 Damijana 
Sobočan 

NAK konferenca ZRSŠ Laško 23. in 24. 
10. 2019 

Anita Danč 
Ismajlovič 

Povezovanje projektov in 
razvojne naloge 

ZRSŠ Laško 26. 11. 
2019 

Anita Danč 
Ismajlovič 

Seminar za mobilnost učiteljev 
(akcija KA101) 

CMEPIUS Ljubljana 8. 1. 2020 Anita Danč 
Ismajlovič 

Seminar za šolska partnerstva 
(akcija KA229) 

CMEPIUS Maribor 21. 1. 2020 Anita Danč 
Ismajlovič 

Uvajanje FS in inkluzivne 
paradigme skupine za biologijo 

ZRSŠ, OE 
MS 

Murska 
Sobota 

27. 1. 2020 Anita Danč 
Ismajlovič 

Izobraževalni obisk v Nemčiji 
Erasmus+ 

CMEPIUS Mornewegs
chule 

25. – 28. 2. 
2020 

Anita Danč 
Ismajlovič 

Uvajanje FS in inkluzivne 
paradigme skupine za biologijo 

ZRSŠ, OE 
MS 

Murska 
Sobota 

2. 3. 2020 Anita Danč 
Ismajlovič 

e-delavnica: Definiranje tarčne 
skupine, načrt trženja 

Center za 
kreativnost 

splet 24. 3. 2020 Anita Danč 
Ismajlovič 

Webinar: Uporaba spletnih 
aplikacij Go Formative, oodlü, 
jitsi 

eTwinning splet 24. in 25. 3. 
2020 

Anita Danč 
Ismajlovič 

e-delavnica: Pitching Center za 
kreativnost 

splet 31. 3. 2020 Anita Danč 
Ismajlovič 

Postanite srčni voditelj družine 
in razreda 

Sabina 
Košmrl 
Kaučič 

splet 11. 5. 2020 Anita Danč 
Ismajlovič 

Naredite preboj z NLP Dr. 
Aleksander 
Šinigoj 

splet 25. 5. 2020 Anita Danč 
Ismajlovič 
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Kako ostati pozitiven in priti 
ven z zmagovalno mislenostjo 
ter uspeti 

Dr. 
Aleksander 
Šinigoj 

splet 4. 5. 2020 Anita Danč 
Ismajlovič 

Študijske skupine ZRSŠ   Vsi strokovni 
delavci 

Samoizobraževanje preko 
eAsistenta (uporaba spletnih 
učilnic Xooltime, ustvarjanja 
kanalov) 

 Splet Marec 2020 Nevenka Serdt 

Samoizobraževanje preko 
spleta za izvedbo Google meet 
srečanj in uporabo Kahoota 

 splet April 2020 Nevenka Serdt 

Mateja Sukič Kuzma: » Spletna 
učna orodja za poučevanje in 
preverjanje znanja« 

Rokusova 
centrifuga 

Splet Maj 2020 Nevenka Serdt 

Štefan Varga Istvan: »MozaBook 
in MozaWeb – orodji za 
poučevanje na daljavo« 

Rokusova 
centrifuga 

Splet Maj 2020 Nevenka Serdt 

Dr. Musek Lešnik: »Kako ohraniti 
optimizem in znižati raven 
stresa?« 

Rokusova 
centrifuga 

Splet  Maj 2020 Nevenka Serdt 

Izobraževanja v okviru 
projekta Zdrava šola 

NiJZ  čez vse leto Petra Jerič 

Mednarodni simpozij Dodane 
vrednosti in vsebine v sodobni 
šoli 

OŠ Beltinci Beltinci 26. 10. 
2019 

Bojana Pergar 
Stolnik 

Socrative: Učimo se za 
življenje, dvig jezikovnih 
kompetenc in veščin za 
vseživljenjsko učenje 

OŠ Ivana 
Canlarja 
Ljutomer 
Jasna 
Jurkovič 

splet 27. 3. 2020 
4. 4. 2020 
19. 4. 2020 

Bojana Pergar 
Stolnik 

Kako ohraniti optimizem in 
znižati raven stresa 

Rokus 
Musek 

Splet 30. 3. 2020 Petra Jerič, 
Mihaela Feuš, 
Andreja 
Krauthaker 

Predstavitev gradiv za 1. in 2. 
razred (Novi prijatelj) 

Rokus splet 1. 4. 2020 Petra Jerič, 
Mihaela Feuš 

Vox srečanje učiteljev 
razrednega pouka 
(Spremljanje, preverjanje in 
ocenjevanje znanja na RP v 
izobraževanju na daljavo) 

ZRSŠ splet 22. 4. 2020 Petra Jerič 

Orodja za pouk na daljavo in FS 
učencev 

Rokus splet 5. 5. 2020 Petra Jerič 

Informacijska pismenost  splet 9. 10. 2019 Mihaela Feuš 

Sodelovanje in komunikacija s 
podporo IKT 

 splet 16. 10. 
2019 

Mihaela Feuš 

https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=4f8fc1b857&e=49fc884c85
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Osnovne nastavitve Moodle 
(Inovativna pedagogika 1:1) 

 splet 13. 11. 
2019 

Mihaela Feuš 

Uvod v Office 365 (Inovativna 
pedagogika 1:1) 

 splet 20. 11. 
2019 

Mihaela Feuš 

Delovno srečanje 
koordinatorjev 
implementacijskih šol 
(Inovativna pedagogika 1:1) 

OŠ 
Prežihovega 
Voranca 
Bistrica 

Beltinci 16. 1. 2020 Mihaela Feuš 

Odrska postavitev in 
prilagajanje plesov različnim 
starostim otrok 

JSKD 
Marko 
Pukšič, 
strokovni 
sodelavec 
JSKD 

Ljutomer 11. 1. 2020 Mihaela Feuš 

Od znanja do kompetenc 
(Inovativna pedagogika 1:1) 

 splet 12. 2. 2020 Mihaela Feuš 

Razvijanje kritičnega mišljenja 
pri pouku (Inovativna 
pedagogika 1:1) 

 splet 18. 3. 2020 Mihaela Feuš 

Smart Learning Suite Inovatio 
d.o.o. 
Larisa 
Adanič 

splet 19. 3. 2020 Mihaela Feuš 

Poučevanje na daljavo s Smart 
Learning Suite 

Inovatio 
d.o.o. 
Larisa 
Adanič 

splet 20. 3. 2020 Mihaela Feuš 

Ustvarjalno in aktivno 
poučevanje z didaktičnimi 
pripomočki 

 splet 31. 3. 2020 Mihaela Feuš, 
Andreja Krauthaker 

Predstavitev učnih kompletov 
za gospodinjstvo 

Rokus splet 2. 4. 2020 Mihaela Feuš 

Izobraževanje v sklopu 
Inovativne pedagogike 1:1 

OŠ 
Prežihovega 
Voranca 
Bistrica 

Bistrica 24. 10. 
2019 
6. 11. 2019 

Nevenka Serdt 

Moj SLOFIT Fakulteta za 
šport 

Ljubljana 18. 9. 2019 Saša Fišinger 

Predavanje Razvajenost kor 
problem sodobne družbe 

Mojca 
Štefančič 

Beltinci 21. 1. 2020 Andreja 
Krauthaker 

Pot do otrokovih čustev, 
delavnica z osebno izkušnjo za 
vzgojitelje in učitelje 

Mojca 
Štefančič 

Beltinci 15. 2. 2020 Andreja Krauthaker 

Kako posneti in objaviti 
predavanje za vaše učence 

 splet 25. 3. 2020 Andreja Krauthaker 

Psihologija ljudi v pogojih 
izolacije ter razlike pri otrocih 

2 urno 
predavanje 

splet 9. 4. 2020 Andreja Krauthaker 
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oz. 
delavnica 

Velik izziv, še večja priložnost 2 urno 
predavanje 
oz. 
delavnica 

splet 13. 4. 2020 Andreja Krauthaker 

Na navdih se ne čaka 2 urno 
predavanje 
oz. 
delavnica 

splet 13. 4. 2020 Andreja Krauthaker 

Kdor razume, se ne jezi in jetra 
čuva 

2 urno 
predavanje 
oz. 
delavnica 

splet 14. 4. 2020 Andreja 
Krauthaker 

Starši kot učitelji in otroci kot 
sodelavci v času izolacije 

2 urno 
predavanje 
oz. 
delavnica 

splet 14. 4. 2020 Andreja 
Krauthaker 

Kako z otroki v kriznih časih 2 urno 
predavanje 
oz. 
delavnica 

splet 17. 4. 2020 Andreja 
Krauthaker 

Kako čustva vplivajo na bolezni 
in zdravje 

2 urno 
predavanje 
oz. 
delavnica 

splet 22. 4. 2020 Andreja 
Krauthaker 

Strahovi – kaj so strahovi, kako 
jih premagovati 

2 urno 
predavanje 
oz. 
delavnica 

splet 28. 4. 2020 Andreja 
Krauthaker 

Kako se otroci učijo doma 2 urno 
predavanje 
oz. 
delavnica 

splet 29. 4. 2020 Andreja 
Krauthaker 

Aktivni odmori med delom in 
po delu 

2 urno 
predavanje 
oz. 
delavnica 

splet 29. 4. 2020 Andreja 
Krauthaker 

Sejem Bett v Londonu Inovativna 
pedagogika 
1:1 

London od 23. do 
25. 1. 2020 Nevenka Serdt 

Nevrološki vidiki poučevanja Rokus Splet 8. 4. 2020 Petra Donša 

Osnovna sodelovalna orodja za 
delo na daljavo v vrtcih in prvi 
triadi 

eTwinning Splet 8. 4. 2020 Petra Donša 
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Delavnica priprava in uporaba 
vizualnih opor v pedagoški 
praksi 

Strokovni 
center 
Pomurje 

Murska 
Sobota 

24. 10. 
2019 

Petra Donša 

Izobraževanje vzgoja otrok Damijana 
Šmid 

Murska 
Sobota 

21. 11. 
2019 

Leonida Šeruga 

Kako se naučiti brati Kobi splet 17. 3. 2020 Leonida Šeruga 

Opisno ocenjevanje v 
izobraževanju na daljavo v 1. in 
2. razredu 

ZRSŠ Splet 20. 5. 2020 Leonida Šeruga 

Uporabne funkcije v Wordu Moje 
Znanje.si 

Splet 25. 5. 2020 Leonida Šeruga 

MOST - Varna raba interneta in 
naprav #5 

  od 13. 11. 
2019 do 12. 
12. 2019 

Mitja Utroša 

MOOC - Digitalne identitete #1   od 21. 10. 
2019 do 29. 
11. 2019 

Mitja Utroša 

Spletna učna orodja - Mateja 
Sukič Kuzma 

Rokousova 
Centrifuga 

 maj 2020 Mitja Utroša 

Orodja za pouk na daljavo: 
Microsoft Teams - Suzana 
Plemitaš, Mateja Frece, Mateja 
Pintar 

Rokousova 
Centrifuga 

 julij 2020 Mitja Utroša 

Orodja za pouk na daljavo: 
Spletna učilnica Google - Irena 
Rimc Voglar  

Rokousova 
Centrifuga 

 Julij 2020 Mitja Utroša 

Spletna učna okolja za 
poučevanje in 
preverjanje znanja- Quizlet, 
Kahoot! in Liveworksheets - 
Mateja Sukič Kuzma 

Rokousova 
Centrifuga 

 Julij 2020 Mitja Utroša 

Vizualne predstavitve kot 
dokaz učencev/dijakov o 
učenju - Amela Sambolić 
Beganović in Primož Krašna  
 

ZRSŠ   avgust 2020 Mitja Utroša 

Posnamem in delim razlago 
učne teme/vsebine - Radovan 
Krajnc in Amela Sambolić 
Beganović 
 

ZRSŠ   avgust 2020 Mitja Utroša 

XXVIII. strokovno srečanje 
ravnateljic in ravnateljev 
osnovnega šolstva: Vzgoja in 
izobraževanje v Republiki 
Sloveniji danes – kako pa jutri?  

Šola za 
ravnatelje 

 4. in 5. 11. 
2019 

Anica Šimonka 
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Kako do boljšega razumevanja 
in uresničevanja dobrih 
medsebojnih odnosov v VIZ 

Šola za 
ravnatelje 

Portorož 21. in 22. 1. 
2020 

Anica Šimonka 

Psihologija ljudi v pogojih 
izolacije ter razlike pri otrocih 
prof. dr. Matejem Tušak, univ. 
dipl. psih 

Moje 
Znanje.si 

splet 26. 3. 2020 Anica Šimonka 

MOOC – Spletne učilnice #2 Arnes splet Od 16. 3. do 
19. 4. 2020 

Anica Šimonka 

MOOC –Vodenje in upravljanje 
VIZ #2 

Arnes splet Od 16. 3. do 
19. 4. 2020 

Anica Šimonka 

Usposabljanje za izvajanje 
Pešbusa in Bicivlaka 

Aktivno v 
šolo 

splet 23. 4. 2020 Anica Šimonka 

Go Formative Rokusova 
centrifuga 

splet Maj 2020 Anica Šimonka 

Orodja za pouk na daljavo: 
LMS Dejan Kramžar 

Rokusova 
centrifuga 

splet Maj 2020 Anica Šimonka 

6. konferenca ravnateljev VIZ v 
RS 

ZRSŠ Brdo 18. 8. 2020 Anica Šimonka 

 
 

7. ŠOLSKI SKLAD 

Upravni odbor šolskega sklada OŠ Janeza Kuharja Razkrižje si je v šolskem letu 2019/2020 
predvsem prizadeval dokončati izdelavo folklornih oblek, še za zadnjo skupino učencev, mlajšo 
šolsko folklorno skupino. Načrtovani program zbiranja sredstev za nabavo folklornih oblek, za 
folklorno skupino otrok iz vrtca in dveh folklornih skupin učencev osnovne šole, je bil tako 
uresničen in zaključen. 

29. 11. 2019 je bil izveden Božični bazar in prireditev za Boljši jutri naših otrok. 

Izdelanih je bilo še zadnjih 24 folklornih oblek za mlajšo skupino osnovnošolcev, 1 za starejšo 
skupino in nekaj popravil (plesalci so zrasli).  

Za sofinanciranje šole v naravi in drugih dejavnosti šola zbira namenska sredstva od 
donatorjev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poročilo za šolo je pripravila ravnateljica Anica Šimonka.  
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POROČILO VRTEC  

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.  

 

1. POSLANSTVO  IN VIZIJA VRTCA 
 

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

Naš največji izziv pri uresničevanju poslanstva vrtca je bilo ohranjanje optimizma, navajanje in 
upoštevanje vseh ukrepov, priporočil zaradi Covid-19,  ter glede na ukrepe omogočanje otroku 
pogoje za njegovo dobro počutje v vrtcu in njegov vsestranski razvoj. Glede na drugačno, 
pestro leto, smo se trudili, da so se otroci dobro in varno počutili v vrtcu in da so zjutraj z 
nasmeškom in z veseljem vstopali v igralnico.  

  

1.2. 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. » 

 

2. 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 

tudi branje in pisanje. 
- Spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja. 
- Posredovanje znanj različnih področij znanosti iz vsakdanjega življenja. 
- Spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja. 
 

3. DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA 
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3.1. ŠTEVILO ODDELKOV IN OTROK 
V treh oddelkih  je bilo na dan 31. 8. 2020 vključenih 43 otrok  od 1 do 6 leta starosti.  

 

3.2. DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA- SISTEMIZACIJA 
 

STROKOVNI DELAVCI DELEŽ 

vzgojitelji 3* 

pomočnice vzgojitelja 3,21 

svetovalna delavka 0,10 

ped. in organizacijska vodja 0,15 

OSTALI DELAVCI  

kuharica 0,90 

hišnik 0,17 

čistilka 0,71  

perica 0,20 

poslovni sekretar 0,25 

računovodja 0,25 

organizator prehrane 0,05 
 

*Ena delavka 50 letu starosti je delala dve uri izven neposrednega dela z otroki,  urejanje 
omar v skupnem prostoru. 

 

3.3. VPLIV COVID-19 NA REALIZACIJO LDN VRTCA IN ODDELKOV  

Zaprtost vrtca od 16. 3. do 15. 5. 2020 in večinska prekinitev dela za zaposlene vrtca, za 
daljše obdobje, zaradi izrednih razmer:  

 Zaposleni vrtca so bili pretežno na čakanju z 80% plačilom. Ravnateljica ter  pomočnica 
ravnateljice in svetovalna delavka Petra Donša so imele delo na domu,  poslovna sekretarka 
Ana Trstenjak in računovodja Damijana Sobočan   so bile na delu celo obdobje pandemije.  

 

Različno osebno sprejemanje izredne situacije in vplivi poročanja s strani medijev:  

 Soočanje z lastnimi strahovi. 

  Sprememba dnevne rutine in soočanje z novimi vlogami, nalogami v povezavi z njimi ter 
spopadanje z vplivi Covida-19.  

 

Soočanje z ZH ukrepi in omejitvami ter zelo omejenimi stiki, komunikacijo:  

 Prizadevanja za ohranjanje stika na različne načine.   

- Priprava in objava predlogov za različne dejavnosti za otroke (Skrinjica ustvarjalnosti in 
idej). 
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Obveščanje zaposlenih vrtca: 

  Ravnateljica in pomočnica ravnateljice preko e-pošte obvešča zaposlene vrtca o ukrepih 
po prejetju okrožnic Ministrstva za izobraževanje.  

  Izvedba 12. 5. 2020 izrednega strokovnega aktiva preko Google Meet.  

 Izvedba   14. 5. 2020  strokovnega aktiva pred ponovnim odprtjem vrtca preko Google 
Meet.  

 

Priprave na vračanje v vrtec:  

 Oblikovanje ZH ukrepov, navodil tako za strokovne delavke, kot tehnični kader in za starše, 
prenos internih obvestil in navodil za starše, obvestil in okrožnic s strani Ministrstva za 
izobraževanje in Zavoda za šolstvo. 

 

3.4. 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 
zadostenga 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. 

Zaradi razglasitve izrednih razmer zaradi COVID-19 je bil vrtec zaprt od 16. marca 2020 do 15. 
maja 2020.  

Med poletnimi počitnicami načrtovanega dvotedenskega zaprtja vrtca izjemoma (zadnji teden 
julija, in prvi teden avgusta 29. 7. 2020 – 9. 8. 2020) nismo izvedli. 

 

3.5. 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.  
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4. PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE 
Program temelji na predpisanem nacionalnem program Kurikulum za vrtce. 
 
V šolskem letu 2019/20 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.  
 

4.1. DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC 
Otroke, ki niso vključeni v vrtec smo povabili v vrtec ob prehodu letnih časov  –10.10. 2019 
(igralni dan v Tednu otroka), 20. 12. 2020 smo imeli  predstavo Babica zima, sledil je prihod 
Božička z obdarovanjem, igralni dan in praznična čajanka. Ostalih načrtovanih aktivnosti nismo 
izvedli zaradi izrednih razmer Covid-19. 

 

5. IZVEDBENI KURIKULUM 
 
5.1. 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. 

 

5.2. PREDNOSTNA NALOGA 
Za uresničitev načel in ciljev Kurikula smo v  šolskem letu načrtovali prednostno nalogo  

DRUŽBA – Razvijajmo pozitivne vrednote. 

V okviru razvijanja in spodbujanja različnih pristopov k razvoju kompetenc na področju 
ustrezne komunikacije, prepoznavanja lastnih občutij in dejavnikov tveganja, regulacije 
lastnega vedenja,   razvijanje empatije, čuječnosti smo načrtovali različne dejavnosti na ravni 
vrtca in posameznih oddelkov.  Spoznavali smo tehnike sproščanja, jogo za malčke, jutra začeli 
z pozdravom, pogledom v oči, objemom.  

ZDRAVJE V VRTCU 

Vrtec je že šesto  leto sodeloval v projektu Zdravje v vrtcu, ki ga vodi Nacionalni inštitut za 
javno zdravje. Rdeča nit šolskega leta je bila “Počutim se dobro”.  
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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 jesenski mini kros, Za dober začetek dneva  z babicami in dedki, pripravili delavnico 
tehnike sproščanja za majhne otroke… 
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  (v skladu s priporočili NIJZ se del leta ni ščetkalo zob v 
vrtcu), sodelovali v športnem programu Mali sonček, programu Varno s soncem, spoznavali 
pomen zajtrka za zdravje, izdelovali prehranske piramide, sestavljali jedilnike,  pripravljali 
zeliščne čaje, izvajali vaje sproščanja za malčke, dotaknem se sonca, pekli zdrave piškote, 
odkrivali senzorični kotiček,  redno izvajali vadbene ure v športni dvorani šole, spoznavali 
tehnike sproščanja, se dnevno gibali na svežem zraku, izvajali krajše in daljše pohode v 
okolici šole.  Na ravni oddelkov smo praznovali rojstne dneve samo s sadjem in igrami po želji 
otrok.  

 
5.3.  INTEGRACIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
V vrtec sta bila vključena 2   otroka (starejša   skupina) z odločbo Komisije za usmerjanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Otrokoma  se je nudila dodatna strokovna 
pomoč logopedinje Tjaše Čamernik  in specialne pedagoginje Nelice Petek.  

Za dva otroka smo urejali dokumentacijo za pridobitev dodatne strokovne po moči.  

V vrtcu je nekaj otrok, ki zahtevajo več pozornosti in spremljanje njihovega razvoja.  

 
5.4.  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 pred vstopom v šolo so 
bili vključeni tudi v projekt Zobni alarm. Zobna asistentka Mihaela Senčar je opravila štiri 
delavnice z otroki, ki so bile tematsko obarvane. 

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). 

 
5.5. PREHRANA V VRTCU 
Skrbimo za kvalitetno prehrano otrok, pripravljamo dietne obroke za tri otroka, ki imajo 
zdravniško potrdilo o dietnem načinu prehranjevanja.  



POROČILO LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA                                                                                        šolsko leto 2019/20 

42 
 

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. 

 

 6. CELOLETNE AKTIVNOSTI 
 

- TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK -15. 11. 2020, Pomen zajtrka za zdravje 
- TRAJNOSTNA MOBILNOST v vrtcu, 16. do 22. 9. 2019,  sodelovali vsi otroci, starši in 

zaposleni vrtca, Dan brez avtomobila- 20. 9. 2019, igra Beli zajček, spomladanskega 
beleženja nismo izvedli 

- 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, 
mentorica  Nina Maršič. 

- PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA, opravljali so jo otroci starejše in srednje skupine, 
mentorja Andrej Slavič in Olga Novak. 

- EKO – NAHRBTNIK Zelena Žabica – sodelovali so otroci najstarejše skupine, mentor 
Andrej Slavič, nahrbtnik je bil v našem vrtcu 20. 01. do 31. 01. 2020, Rdeča nit – Naravni 
materiali, 

- TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA,  
- SPODBUJAJMO PRIJATELJSTVO, Društvo sobivanje, srednja  skupina 
- NAŠA MALA KNJIŽNICA, bralni projekt, otroci starejše skupine, mentorica Nina 

Maršič, brali so naslednje zgodbe: 
- Kužek, ki ga Nino ni imel (Edvard van de Vendel) 
-  Se v gozdu bojiš, Veliki Volk? (Jan de Kinder)  
- Pajkodlak in Kresnica (Simona Kopinšek) 
- Spoznal sem te po rdečih nogavicah (Peter Svetina) 
- Ujemi mi sinjega medvedka (Silvija Šesto) 
- Kaj zraste iz zobka? (Emanuela Malačič Kladnik) 

Sledilo je delo v Ustvarjalniku in izmenjava literarnega junaka Sinjega medvedka. 

 

7.  PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE 
 

- TEDEN OTROKA,  7. – 11. 10. 2019 – »Naše pravice« (7. 10.  – obisk knjižnice Razkrižje 
in pravljična ura, 8. 10. – angleške urice z učiteljico Marijano Baraba, 9. 10. – Za dober 
začetek dneva z babicami in dedki pod vodstvom fizioterapevtke Metke Vlaj in 
kostanjev piknik , 10. 10. – Zobni alarm in igralni dan, 11. 10. – Dan športa za 
najmlajše in športne igre na igrišču z naravnimi materiali) 
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- PRIČETEK  JESENI,  27. 9. 2019 
- PRAZNIK DEDKOV IN BABIC, 9. 10. 2019, Za dober začetek dneva z babicami in dedki 

pod vodstvom fizioterapevtke Metke Vlaj in kostanjev piknik   
- TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK , 15. 11. 2019,  Pomen zajtrka za zdravje 
- PRVI ZIMSKI DAN , 21. 12. 2019 
- MIKLAVŽEVANJE , 6. 12. 2019 
- PRIČETEK POMLADI,  *Ni bilo izvedeno. 
- UMETNOSTNE DELAVNICE V VRTCU, 20. 3. 2020,  izdelava darilc za mamice v 

sodelovanju s Caroline Ovsenjak *Ni bilo izvedeno. 
- PRIREDITEV ZA MAMICE IN DRUŽINE, 24. 3. 2020, *Ni bilo izvedeno. 
-  DAN ZEMLJE, 22.4. 2020 *Ni bilo izvedeno. 
- SVETOVNI DAN ZDRAVJA, *Ni bilo izvedeno. 
- DAN DRUŽINE, *Ni bilo izvedeno. 
- DAN SONCA, *Ni bilo izvedeno. 
- ZAKLJUČNA PRIREDITEV VRTCA, *Ni bilo izvedeno. 
- ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE, *Ni bilo izvedeno. 
- Sodelovali smo tudi v dobrodelnih akcijah. 

 
 
 
 

8. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
 

8.1. 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: 

- Otroška folklorna skupina Vrtca Razkrižje, Olga Novak, 
- Športne urice, Andrej Slavič, 
- Mali sonček, Petra Donša, vsi strokovni delavci, 
- Predšolska bralna značka, Andrej Slavič, Olga Novak,  
- Naša mala knjižnica, Nina Maršič, 
- Cici vesela šola, Nina Maršič. 

 

8.2. 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 načrtovan  v CŠOD Ajda, Libeliče«, v času od 27.5. 2020 do 
29.5.2020.  *Ni bilo izvedeno. 
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- 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: 
- 14. 10. 2019 – Super Brina (Gledališče MalihVelikih iz Ljubljane) 
- 14. 11. 2019 – Palček Nos (Gledališče iz desnega žepka) 
- 4. 12. 2019 – Mali modri in mali rumeni (Lutkovno gledališče Maribor) 
- 24. 1. 2020 – La Fontainove basni (Kulturno umetniško društvo Cona 8) 
- 9. 4. 2020 – Zlatolaska in trije medvedi (LGG) *Ni bilo izvedeno. 
 

- PLESNI TEČAJ 
Zaradi premajhnega interesa se plesni tečaj ni izvajal. Dve deklici pred vstopom v šolo 
sta se priključili plesni skupini v šoli. 
 

- PLAVALNI TEČAJ 
V skladu z LDN je bil v šolskem letu izveden plavalni tečaj od 17. 2. do 21. 2. 2020 za 
otroke rojene 2014 in učence 3.  razreda v Biotermah Mala Nedelja. Izvedli smo ga v 
sodelovanju s Športnim društvom IZZIV POMURJE.  

- GLASBENA URA ZA VVE 
3. 2. 2020 – Glasbena urica za vrtec v Domu kulture Ljutomer, Kaj se skriva v mavrici?. 

 
 

9. POVEZOVANJE  VRTCA Z OSNOVNO ŠOLO 
 

- Branje učencev 6. razreda  v srednji in starejši skupini. 
- Angleške urice z učiteljico Marijano Baraba. 
- Obisk učencev 1. razreda in obisk otrok pred vstopom v šolo v šoli. 
- Plavalni tečaj. 
- Koriščenje šolske športne dvorane za izvajanje vadbenih ur.  
- Sodelovanje treh učenk 8. razreda pri poslikavi tal pred vrtcem in šolo. 

10. POVEZOVANJE VRTCA Z OKOLJEM 
 

10.1. POVEZOVANJE NA LOKALNI RAVNI 
- OBČINA  

razstava likovnih del otrok v avli občine, 
- ZDRAVSTVENI DOM RAZKRIŽJE , razstava likovnih del otrok; 
- KNJIŽNICA RAZKRIŽJE , izposoja knjig, razstava likovnih del; 
- 3. ŠPORTNE IGRE V VRTCU CEZANJEVCI, 26. 9. 2019 
-  DAN PRIJATELJSTVA, 7. 5. 2020, pohod otrok v Vrtcu Mala nedelja(otroci starejše 

skupine);  *Ni bilo izvedeno. 
- MAVRIČNI VRTILJAK , 16. 4. 2020, prireditev vrtcev OE Ljutomer v dvorani ŠIC 

Ljutomer (otroci starejše skupine z vzgojitelji);  *Ni bilo izvedeno. 
- VESELO PRIČAKOVANJE, prireditev Gimnazija Franca Miklošiča – predšolska 

vzgoja (Kulturni dom Ljutomer); 
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- OBISK IN OGLED VRTCA, 1. 10. 2019, dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer – 
program predšolska vzgoja 

- PISANI TOBOGAN,  *Ni bilo izvedeno.   
- DAN ŠPORTA ZA NAJMLAJŠE, 11. 10. 2019, ŠIC Ljutomer, 
- MINI OLIMPIJADA, 31.1.2020,  ŠIC Ljutomer, udeležil se je je vzgojiteljic Andrej 

Slavič s tekmovalci; 
- USTVARJALNICE ZA OTROKE;  *Ni bilo izvedeno. 
- LIKOVNA KOLONIJA,  5. 6. 2020, Ranč Jureš Babinci;  *Ni bilo izvedeno.  
- ZAKLJUČEK PROJEKTA EKO NAHRBTNIK , 24. 4. 2020, Stročja vas, delavnice za 

otroke starejše skupine;  *Ni bilo izvedeno.  
- AKTIV PEDAGOŠKIH VODIJ UE LJUTOMER – srečanja, 
- OBISK POLICISTA,  Uroš Felbar, 18. 9. 2019. 

10.2. SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI DRUŠTVI IN POSAMEZNIKI 
Sodelovali smo s Prostovoljnimi gasilskimi društvi Razkrižje – dan odprtih vrat,12. oktober 
2020 sodelovanje pri izvedbi Evakuacijske vaje 
Sodelovanje s TND Razkrižje – peka mlincev na Pohodu na Šprinc, Ftičekovo gostuvaje. 
Obisk Kurentov. 
  

10.3. POVEZOVANJE Z DOMAČINI 
- lokalni čebelarji  – tradicionalni slovenski zajtrk. 
- Članica TND Razkrižje Irene Makovec– obeležitev običaja Ftičeki se ženijo. 
- Josip Podgorelec – Miklavževanje. 
- Caroline Ovsenjak – poslikava tal pred vrtcem in šolo. 

 

11. 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, 
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- seznanitev s spletno stranjo vrtca. 
 

11.1. SVET STARŠEV 
Svet staršev se je redno sestajal in sodeloval z vrtcem in šolo. 

Predstavniki oddelkov vrtca v svetu staršev: 

ODDELEK 1-3 Živa Žajdela 

ODDELEK 2-4 David Gjerek 

ODDELEK 4-6 Barbara Slavinec Kunčić 
Datumi in vsebine srečanj – Poročilo OŠ 

 
11.2. RODITELJSKI SESTANKI 
Izvedeni naslednji roditeljski sestanki: 

- 17. 9. 2019 – 1. skupni roditeljski sestanek 
- 6. 2. 2020 – Predavanje za starše, Skrb za zobe, dr. Alenka Zima, 
- 6. 2.  2020 - Zrelost za vstop v šolo in plavalni tečaj, 
- 22. 6. 2020 – Sestanek s starši šolskih novincev, na daljavo 

 

11.3. POGOVORNE URE 
Izvajale so se vsak tretji torek v mesecu.  

 

11.4. DELAVNICE ZA STARŠE 
- 3.12.2019, delavnica s starši, praznična dekoracija 
- 5. 11. 2019 in 12. 11. 2019, Tehnike sproščanja za majhne otroke (starši, otroci, strokovni 

delavci), Fizioterapevtka Martina Zorko in Mihaela Senčar iz ZD Ljutomer 

 

12. DELOVANJE STROKOVNIH ORGANOV 
 

12.1. 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. 

 

12.2. RAVNATELJICA 
Pri poročilu šole. 
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12.3. 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 (E-asistent), dnevne in urne priprave na 
delo. Opravljene so bile hospitacije po zastavljenem načrtu.  
 

12.4. 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 2019/2020 
zastopane v naslednjih področjih in oblikah dela:  

- 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 
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- 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 

 

12.5. STROKOVNI AKTIVI 
Tvorijo ga vsi strokovni delavci vrtca.  

- Izvedenih je bilo devet strokovnih aktivov (vsak drugi torek v mesecu): 
- 10. 9. 2019, 
- 8. 10. 2019, 
- 11. 11. 2019,  
- 14. 1. 2020, 
- 11. 2. 2020, 
- 10.  3. 2020 
- 12. 5. 2020 (na daljavo) 
- 14. 5. 2020 (na daljavo) 
- 9. 6. 2020 (na daljavo). 

 

13. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV VRTCA 
1. Izobraževanje za vse strokovne delavce vrtca:  Študijska srečanja   
2. 7. 10. 2019, Motivacija – Aleksander Zadel, predavanje za zaposlene, Kulturni 

dom Ljutomer 
3. 28. 11. 2019, jesensko izobraževanje v okviru projekta Zdravje v vrtcu, NIJZ 

Maribor,  Andrej Slavič 
4. Srečanje ravnateljev in pomočnikov vrtcev (ZRSŠ), 3. 7. 2020 – na daljavo 
5. Socrative, Andrej Slavič, na daljavo 
6. Delo v vrtcu na daljavo, Andrej Slavič 
7. Izobraževanje za koordinatorje Trajnostna mobilnost, Beltinci, Andrej Slavič 

PRAKSA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, PRIPRAVNIŠTVO 

Dijak 4. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Dejan Črešnjovnjak  – program predšolska vzgoja,  
sta v našem vrtcu opravljal 162 ur pedagoške prakse v skladu s časovnico za izvajanje PUD. Kot 
dijak 4. letnika je uspešno opravil predpisane maturitetne nastope pod mentorstvom 
vzgojiteljice Marije Babič in oddal potrebno dokumentacijo.  Pri enem od nastopov je bila 
prisotna tudi mentorica prof. Mojca Horvat Vizjak.  

 

 

 

Poročilo za vrtec je pripravila pomočnica ravnateljice za vrtec pri OŠ Razkrižje Petra Donša.  



POROČILO LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA                                                                                        šolsko leto 2019/20 

49 
 

 
 
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 je bilo sprejeto na 
seji Sveta šole Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje dne 23. 10. 2020. 
 
 
Številka delovodnika: 311/2020 z dne 26. 10. 2020 
 
 
 
 
 

Predsednica sveta šole:              Ravnateljica: 
Renata VLAOVIĆ                                                                                   Anica ŠIMONKA 

 

 

 

   Žig 

 


