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1 UVOD
Letni delovni načrt življenja in dela OŠ Blaža Arniča Luče za šolsko leto 2021/2022 je
operativni zapis ciljev, potreb, možnosti in organiziranosti za sistematično uresničevanje
vzgojno izobraževalnih nalog, ki jih pred nas postavlja država Slovenija in lokalna skupnost,
v kateri živimo. Naše temeljno poslanstvo je oblikovanje mladih ljudi na osnovi evropskega
humanizma, demokracije in človekovih pravic.
Vsebina LDN za leto 2021/2022 pomeni nadaljevanje dela in najboljših rešitev prejšnjih let,
vpetost v nove težnje in vizij o prihodnjih let.
Pouk v šolskem letu 2021/2022 se bo zaradi covid-19 izvajal po različnih modelih, glede na
epidemiološko stanje v državi in samem kraju šolanja. Učence bomo na začetku šolskega
leta pripravljali na morebitni pouk na daljavo (enoten sistem dela za vse učence preko
eAsistenta, za predmetno stopnjo je narejen urnik dela v primeru pouka na daljavo, urnik
videokonferenc…, učence bomo seznanili z vstopom v eA…)
Modeli za izvajanje pouka v šolskem letu 2021/2022 (po priporočilih MIZŠ in NIJZ):
MODEL A
MODEL B
MODEL C
MODEL D
Podmodel B1
Podmodel BC1
Podmodel BC2

Pouk poteka brez omejitev zaradi zdravstvenih razmer.
Za vse učence je organiziran pouk v šoli. Učenci so v matičnih učilnicah, poskrbeti je
potrebno, da se učenci čim manj mešajo med seboj.
V šoli poteka pouk za učence od 1. do 5. razreda ter za 9. razred. Učenci od 6. do 8.
razreda imajo pouk na daljavo .
Vsi učenci imajo pouk na daljavo.
Vsi učenci se izobražujejo v šoli, vendar je epidemiološka situacija takšna, da je
potrebnih še več ukrepov.
Posamezni oddelek zaradi zdravstvenih razmer ne sme obiskovati pouka v šoli in se
za ta oddelek izvaja pouk na daljavo.
Učenci posamezne šole zaradi zdravstvenih razmer ne smejo obiskovati pouka v šoli
in se za celotno šolo izvaja pouk na daljavo.

1. 9. 2021 se pouk pričenja po modelu B. Zaradi mehurčkov, v kateri so razredi, imamo
glede na normative o oblikovanju razredov nekoliko spremenjen urnik; učenci 5. in 6.
razreda imajo pouk ŠPO po razredih, ne po spolu, OPZ se izvaja za vsak razred posebej,
v kulturni dvorani, N2N v 4. in 5. r ter 8. in 9. r se izvaja ločeno za vsak razred posebej.
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2 OPREDELITEV DOKUMENTA
2.1

PREDNOSTNE NALOGE
VIZIJA Osnovne šole Blaža Arniča Luče:

Z roko v roki s kakovostnim delom na poti do novih znanj.

Naša vsakodnevna skrb je kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela z uporabo
sodobnih metod in oblik poučevanja, ki bodo naše učence vzpodbujale k trajnostnemu
učenju, ustvarjalnemu delu ter zadovoljstvu pri doseganju lastnih in kolektivnih uspehov.
Naša skrb je razvoj vseh vrst pismenosti ter uporaba slovenskega jezika. Skrbeli bomo za
dobro partnersko sodelovanje z različnimi ustanovami in organizacijami, posebno skrb pa
bomo namenili tudi partnerskemu sodelovanju s starši. Posebno skrb bomo namenjali
učencem s posebnimi potrebami, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih,
nadarjenim pa bomo skušali omogočati čim več dodatnih aktivnosti, kjer bod mladi lahko
razvijali svoje talente.
UTRJEVANJE IN POGLABLJANJE SNOVI PRETEKLEGA ŠOLSKEGA LETA



V šolskem letu 2021/2022 je zaradi pandemije koronavirusa pouk skoraj 4 mesece potekal
na daljavo. Ob tem se je učna snov obravnavala v nekoliko manjšem obsegu, učna snov ni
ustrezno utrjena. V šolskem letu 2021/22 bo potrebno zato to vrzel v znanju nadoknaditi.
Učna snov preteklega šolskega leta se bo utrjevala pri urah varstva – pomoč učiteljev in
medvrstniška učna pomoč, dneve dejavnosti bomo načrtovali tako v bližnji okolici šole in ob
tem poglabljali vsebine družboslovja in naravoslovja.


Izvajanje pouka s sodobnimi metodami dela

Vsakodnevno šolsko delo bo obogateno z uporabo IKT tehnologije.. Vključili smo se v
projekte, ki nadgrajujejo obvezni učni načrt (Dediščina gre v šole, povezovanje nadarjenih
učencev z učenci sosednjih šol, skrb za učence z učnimi težavami, Slovenska mreža zdravih
šol)


BRANJE – ugoden vpliv na otrokov vsestranski razvoj

Strokovni delavci šole se bomo trudili motivirati naše učence, da bodo redno obiskovali
knjižnico ter posegali po različnih literarnih zvrsteh. Prirejali bomo bralne urice, učenci nižje
stopnje bodo imeli v svojih učilnicah urejene bralne kotičke, spodbujali bomo branje s starši,
nadaljevali projekt Bralni prijatelj, na PS bomo naredili urnik branja med uram varstva.



UPOŠTEVANJE VREDNOT: ODGOVORNOST IN SPOŠTOVANJE

Pozdravljanje, dobra medsebojna komunikacija, redno prinašanje šolskih potrebščin in
vestno pisanje domačih nalog, upoštevanje pravil hišnega reda. Izvajali bomo pogovorne
ure učiteljev z učenci ter spodbujali udeležbo učencev in staršev na govorilnih urah.
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MEDVRSTNIŠKA POMOČ

Nadaljevali bomo z učno pomočjo, ki jo starejši učenci nudijo mlajšim, ki potrebujejo dodatno
pomoč. Spodbujali bomo medsebojno pomoč med učenci (pomoč slabovidni učenki pri
pripravljanju potrebščin, nošenju torbe …)


ZDRAV RAZVOJ UČENCEV

Skrb za zdravo prehrano, izvajanje športnih aktivnosti, prometna varnost, ekološko
osveščanje (Tradicionalni slovenski zajtrk, Šolska shema, Izbirni predmeti s področja športa,
projekt Policist Leon, Zdravi zobje, joga v I. triadi, Turizmu pomaga lastna glava, Slovenska
mreža zdravih šol).

2.2 PROJEKTI
 Literarno glasilo Špasn na predmetni stopnji
 Zgodovinska raziskovalna naloga – Rodovnik, ki bo vključevala stare navade, šege in
podobno
 Šolsko glasilo Nagajivc - razredna stopnja
 Rastem s knjigo
 Bralna značka
 Dediščina gre v šole – Kulinarične dobrote lučkih in solčavskih babic
 Simbioza giba – ura športa z babicami in dedki (vrtec in POŠ, glede na model izvajanja
pouka)
 Slovenska mreža zdravih šol
 Varno v vrtec in šolo
 Varno s soncem
 Policist Leon
 Tradicionalni slovenski zajtrk
 Šolska shema
 Slike na ledu
 Naravni parki Slovenije
V okviru podaljšanega bivanja bodo izvedeni naslednji projekti:
 Igre od tu in tam
 Naravoslovne delavnice
 Spretni prstki, Ustvarjalne delavnice
 Likovno ustvarjanje
 Skozi igro se učimo
 Pojemo ljudske pesmi
 Gozd
 Igrice v angleškem jeziku
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2.3

OSNOVNI PODATKI O ŠOLI
OSNOVNA ŠOLA BLAŽA ARNIČA LUČE, LUČE 77, 3334 LUČE
Telefon: 03 / 58 44 001
E - mail: os-luce@guest.arnes.si
Davčna številka: 64095053
Matična številka: 5085551000
TRR: 01267 - 6030666732

Ravnateljica: ANDREJA URH, prof.

Tel.: 03 / 777 84 20

Namestnica ravnateljice: BRANKA ANŽELAK
Svetovalna služba: POLONA ŠKRUBEJ, prof.
Tajništvo: KATARINA VERBUČ

Tel.: 03 / 7778 440

Tel.: 03 / 5844 001

Računovodstvo: MARIJA ROBNIK

Tel.: 03 / 777 84 21

Knjižnica: SIMONA FUNTEK, prof.

Tel.: 03 / 7778 441

Kuhinja: MARJANA POLJANŠEK

Tel.: 03 / 7778 442

Vrtec: BLAŽENKA BEZOVNIK Tel.: 03 / 7778 443

OSNOVNA ŠOLA BLAŽA ARNIČA LUČE, PODRUŽNICA SOLČAVA,
SOLČAVA 12, 3335 SOLČAVA
Telefon: 03 / 58 46 000
E - mail: osce-blaz.arnic@guest.arnes.si
Davčna številka: 64095053
Matična številka: 5085551000
TRR: 01267 - 6030666732
Vodja podružnice: BERNARDKA IPAVEC, prof.

Tel.: 03 / 58 46 000

Kuhinja: NATAŠA KADIŠ Tel.: 03 / 7778 449
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2.4 DEJAVNOSTI ZAVODA
Zavod opravlja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja ter predšolske vzgoje.
Opravljamo tudi dejavnost šolske prehrane.

2.5

ORGANI ZAVODA

STROKOVNI ORGANI

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

UČITELJSKI ZBOR

STROKOVNI ORGANI

STROKOVNI AKTIVI

Letni delovni načrt - šolsko leto 2021/2022
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3

MATERIALNI IN KADROVSKI POGOJI

3.1 ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš obsega dve občini: Luče in Solčava. Luče ima naslednje zaselke: Luče,
Raduha, Strmec, Konjski Vrh, Podveža, Podvolovljek in Krnica. Solčava leži v 5
kilometrskem obmejnem pasu in ima naslednje zaselke: Solčava, Logarska Dolina,
Robanov Kot in Podolševa. V zemljepisno zelo obsežnem šolskem okolišu živi 2100
prebivalcev in 172 šoloobveznih otrok, starih od šest do petnajst let. Nekateri učenci imajo
zelo dolgo pot v šolo.
ZUNANJE POVRŠINE: Luče: asfaltirano košarkarsko igrišče, dve manjši zelenici in
krajevno rokometno in nogometno igrišče ob šoli, ki meri 900 m2. V Solčavi je le zelenica, ki
pa ni ravna, 600 m2 veliko šolsko asfaltno dvorišče, uporabljamo pa tudi krajevno rokometno
igrišče, ki meri 800 m2.
ŠOLSKI PROSTORI: Šola Luče ima 5 učilnic za razredni pouk, 7 učilnic za predmetni pouk,
knjižnico, 3 kabinete, računalniško učilnico, 3 igralnice za vrtec, kuhinjo in jedilnico, dve
garderobi ter športno dvorano. Celotna pokrita uporabna površina šole meri 3.227 m2. V
šolskem letu 2020/21 šola Luče deluje na dveh lokacijah, poleg zgradbe šole je ena skupina
I. starostnega obdobja (polžki) na naslovu Luče 38a, 3334 Luče. V času izvajanja pouka po
modelu B bomo interesno dejavnost pevski zbor izvajali v dvorani kulturnega doma (Luče
1). Podružnična šola v Solčavi je montažna stavba. Ima dve kombinirani učilnici in eno
samostojno učilnico, dva kabineta in knjižnico. Na podružnični šoli je tudi vrtec, kjer sta dve
igralnici, shramba in kabinet ter sanitarije za vrtec ter kuhinja.

3.2 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DRUGE POTREBE
V šolskem letu 2021/2022 načrtujemo naslednje investicije in druga vzdrževalna dela:
Centralna šola

Vrtec Luče

nakup in montaža senčil na oknih
obnova razsvetljave v učilnicah
pleskanje učilnic
vrata v tehnični učilnici in knjižnici

Predvidena nabava opreme:




Centralna šola

Podružnica

didaktični materiali
pohištvo v pisarni tajništva

didaktični materiali

Občina Luče načrtuje za poletje 2022 energetsko sanacijo šole.
Občina Solčava načrtuje v letu 2022 pričetek gradnje telovadnice.
Letni delovni načrt - šolsko leto 2021/2022

10

Osnovna šola Blaža Arniča Luče
3.3 PREVOZI ŠOLSKIH OTROK
80,8 % učencev šole je vozačev.
Učenci iz Podvolovljeka in Solčave prihajajo v šolo z avtobusi, iz relacij Krnica, Podveža,
Raduha ter Konjski Vrh in v Solčavi iz zaselkov Podolševa, Robanov Kot ter Logarska
Dolina s kombiji. Občini Luče in Solčava preko razpisov urejata prevoz otrok. V Lučah pa
imamo občinski kombi, ki vozi otroke na dveh relacijah, upravlja ga hišnik šole. Za učence
vozače je ob jutranjem prihodu in pred odhodom iz šole organizirano varstvo vozačev, ki ga
vodijo dežurni učitelji.

3.4











3.5

3.5.1

VARNA POT V ŠOLO
Šola usposablja učence, da se varno vključujejo v promet.
Skrbi za dosledno uresničevanje vsebin prometne vzgoje v okviru posameznih
predmetov.
Usposablja učence za varno vožnjo s kolesom in jim omogoča opraviti kolesarski
izpit.
Organizira občasne preglede opremljenosti koles.
Organizira šolske avtobusne prihode in odhode, da je zagotovljena čim večja varnost.
Sodeluje s starši in jih obvešča o prometni varnosti otrok.

Sodelujemo s policijo in jih obveščamo o načrtovanih potovanjih, izletih in
ekskurzijah.
Sodelujemo v projektih Policist Leon svetuje in Bodi PREviden.
Izdelan imamo prometno varnostni načrt.

STROKOVNI ORGANI NA OŠ BLAŽA ARNIČA LUČE
UČITELJSKI IN VZGOJITELJSKI ZBOR

ŠTEVILO

DEJAVNOST

ČAS

učiteljske konference

8

avgust, september, oktober, november,
februar, marec, april, maj

redovalne konference

3

januar, junij

hospitacije

25

skozi vse leto

izobraževalna konferenca

1

september

Letni delovni načrt - šolsko leto 2021/2022
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3.5.2










3.5.3

AKTIVI

Vodja aktiva naravoslovnih predmetov: Branka Anželak
Vodja aktiva družboslovnih predmetov: Hana Orešnik
Vodja aktiva vzgojnih predmetov: Mitja Venišnik
Vodja aktiva razredne stopnje: Alenka Kac
Vodja aktiva predmetne stopnje: Simona Funtek
Vodja aktiva tretje triade: Alenka Kos
Vodja aktiva druge triade: Nataša Čopič
Vodja aktiva prve triade: Silvestra Robnik
Vodja podružnice: Bernardka Ipavec

RAZREDNIKI

Vsi razredniki bodo spremljali delo učencev po razrednih skupnostih.
Šola ima tudi Vzgojni načrt.
Razredniki bodo posebno skrb namenili:
 medsebojnim odnosom
 skupnosti in solidarnosti
 spodbujanju učencev k radovednosti in težnji po novih spoznanjih
 krepitvi samozaupanja in oblikovanju zdrave samopodobe
 čistoči v šoli in njeni okolici
 osebni higieni
 zdravi prehrani in kulturnemu uživanju hrane
 ekološkemu zavedanju
 sprotni obravnavi življenjskih problemov
 navajanju učencev na morebitni pouk na daljavo (tehnično znanje učencev).

Letni delovni načrt - šolsko leto 2021/2022
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3.6

KADROVSKI POGOJI - NALOGE STROKOVNIH DELAVCEV IN TEHNIČNO
ADMINISTRATIVNEGA OSEBJA
STROKOVNI DELAVCI - OŠ LUČE

ap.št.

Ime in priimek

Smer izobrazbe

Delovno mesto

1.

ANŽELAK
BRANKA

MAT IN FIZ

MAT, dop in dod. p. , vodja tekmovanja
Kenguru in Logika, DSP, matematični krožek
v devetletki, namestnica ravnateljice, vodja
aktiva naravoslovnih predmetov

2.

BLATNIK TINA

SLJ

podaljšano bivanje (polovična zaposlitev do
decembra 2021)

3.

BRINOVŠEK
MAJA

RAZREDNI POUK

TJA od 2. do 5. r. v Lučah in Solčavi,
diferenciacija TJA v 7. r, PB – Luče in
Solčava, ZPA v vrtcu, NIA v Lučah in Solčavi
knjižnica v Solčavi in Lučah

4.

ČOPIČ
NATAŠA

RAZREDNI POUK

razredni pouk – razredničarka v 4. razredu,
dod, dop, ISP, ID v 4. razredu, PB,
kolesarski krožek, vodja aktiva II. triade

5.

FUNTEK
SIMONA

SLJ, TJN

N2N od 4. do 9. r, SLJ mus 9. r, knjižničarka,
koordinatorica kulturnih dni, vodja
učbeniškega sklada, vodja aktiva predmetne
stopnje, sorazredničarka 6. r

6.

JAZBEC
MARIJA

DEFEKTOLOG

DSP, svetovalno delo

RAZREDNI POUK

razredni pouk – razredničarka v 3. razredu,
dod., dop. ISP, PB, ID v 3. razredu,
mentorica Vesele in Cici Vesele šole, vodja
aktiva razredne stopnje

FIZ IN TIT

FIZ, TIT, DSP, IP –UBE, MME,ROM,
Obdelava gradi – les, dod.in dop.p, vodja
tekmovanja iz fizike, računalničarka, dif. MAT
v 7. r, MATmus -8.r, vodja aktiva III. triade

7.

KAC ALENKA

8.

KOS ALENKA

9.

KUMER
ŠPELA

RAZREDNI POUK

do decembra porodniški dopust, nato
razredni pouk – razredničarka v 5. razredu,
DSP, dod, dop, ISP, ID v 5. razredu, PB

10.

MATIJOVC
BERNARDA

RAZREDNI POUK

bolniški dopust

11.

MOLIČNIK
DAVID

DIPL. ING.
RAČUNALNIŠTVA
IN INFORMATIKE

Računalnikar – organizator informacijskih
dejavnosti (polovični delovni čas)

12.

MOLIČNIK
SIMONA

TJA IN TJN

TJA od 6. do 9. r, dod, dop., ISP, vodja
tekmovanja iz angleščine, angleška bralna
značka, DSP, razredničarka 9. r, PB
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13.

14.

15.

NERAT
MAJDA

OREŠNIK
HANA

OSET
KARMEN

BIO IN KEM

BIO, KEM, NAR, LUM, IP – Poskusi v kemiji,
LSIII, GOS – 6. r, DSP, vodja Preglovega in
Proteusovega tekmovanja, koordinatorica
naravoslovnih dni, razredničarka 8. r

GEO IN ZGO

ZGO, GEO, DSP, mentorica tekmovanja iz
geografije, dod. in dop. p., GEO na OŠ
Ljubno, razredničarka 6. razreda, vodja
aktiva družboslovnih predmetov

SLJ

SLJ, dod, dop., DSP, ISP, Interesna
dejavnost v devetletki – dramski krožek,
Bralna značka, koordinatorica kulturnih
dejavnosti, mentorica Cankarjevega
tekmovanja, razredničarka 7. r, predsednica
sveta šole

16.

PEČNIK NINA

RAZREDNI POUK

razredni pouk – razredničarka v 5. razredu,
DSP, dod, dop, ISP, ID v 5. razredu, PB –
do decembra, nato PB – polovična zaposlitev

17.

PETEK NIKA

LUM, RP

porodniški dopust

18.

ROBNIK
SILVESTRA

RAZREDNI POUK

razredničarka v 1. r, dod. in dop. p., ISP, ID v
1. r , vodja aktiva I. triade, vodja CICI OPZ v
šoli in vrtcu

19.

RUDNIK
RAJKO

ŠPO

ŠPO, vodja ŠŠD, IP - IŠP - odbojka, ŠSP,
ŠZZ, organizator športnih dejavnosti, ID v
devetletki – športni krožek, sorazrednik 7. r

20.

ŠKRUBEJ
POLONA

PEDAGOG

DKE, ISP, DSP, svetovalno delo, vodja
šolske skupnosti, vodja šolskega sklada,
sorazredničarka 9. r

21.

URH
ANDREJA

RAZREDNI POUK

ravnateljica, SLJ – diferenciacija v 7. r

GUM

GUM – od 4. do 9. r Luče, PB, MPZ in OPZ
na OŠ Luče in Ljubno, GUM - OŠ Ljubno,
sorazrednik 8. r, vodja aktiva vzgojnih
predmetov

RAZREDNI POUK

razredni pouk – razredničarka v 2. razredu,
dod, dop, ISP, ID v 2. razredu, PB, revija
Nagajivc, sindikalna zaupnica

22.

23.

VENIŠNIK
MITJA

VRABIČ SAŠA
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PODRUŽNICA SOLČAVA
Zap.št.

Ime in
priimek

Smer izobrazbe

Delovno mesto

RAZREDNI POUK

učiteljica v 4. in 5. razredu, dodatni in
dopolnilni pouk, ISP, ID v 4. in 5. r, vodja
podružnice,

RAZREDNI POUK

porodniški dopust

3.

MATIJOVC
KATJA

RAZREDNI POUK

učiteljica v kombiniranem oddelku 1.2. in 3.
razreda, mentorica Vesele in Cicivesele šole
ter planinskega krožka na POŠ

4.

ROBNIK
TADEJA

DIPLOMIRANA
VZGOJITELJICA

drugi strokovni delavec v 1. r, PB v Solčavi,
ISP, ID v kombiniranem oddelku 1.-3. r, OPZ
Solčava

Ime in
priimek

Smer izobrazbe

Delovno mesto

BENEDIK
MOJCA

DIPLOMIRANA
VZGOJITELJICA

vzgojiteljica v I. starostnem obdobju

BEZOVNIK
BLAŽENKA

DIPLOMIRANA
VZGOJITELJICA

vzgojiteljica v I. starostnem obdobju

2.

3.

BREZNIK
KARMEN

VZGOJITELJ
PREDŠOLSKIH
OTROK

pomočnica vzgojiteljice v I. starostnem
obdobju (skupina polžki)

DIPLOMIRANA
VZGOJITELJICA

vzgojiteljica v II. starostnem obdobju (skupina
zajčki)

5.

PLESNIK
SUZANA

VZGOJITELJ
PREDŠOLSKIH
OTROK

pomočnica vzgojiteljice v I. starostnem
obdobju (skupina bibe))

6.

PREPADNIK
JASMINA

DIPLOMIRANA
VZGOJITELJICA

vzgojiteljica v II. starostnem obdobju (skupina
ježki)

7.

SEDELŠAK
NATALIJA

VZGOJITELJ
PREDŠOLSKIH
OTROK

pomočnica vzgojiteljice v II. starostnem
obdobju (skupina ježki)

8.

SEM
ANDREJKA

VZGOJITELJ
PREDŠOLSKIH
OTROK

pomočnica vzgojiteljice v II. starostnem
obdobju (skupina zajčki)

1.

IPAVEC
BERNARDKA
NARALOČNIK

2.
KATJA

VRTEC LUČE
Zap.
št.
1.

FUNTEK
4.
ALBINA

(skupina bibe)

(skupina polžki), vodja vrtca
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9.

VZGOJITELJ
PREDŠOLSKIH
OTROK

ŠTORGEL
MARUŠA

spremljevalka za izvajanje fizične pomoči

VRTEC SOLČAVA
Zap.št.

Ime in
priimek

Smer izobrazbe

Delovno mesto

1.

FUNTEK
MOJCA

DIPLOMIRANA
VZGOJITELJICA

vzgojiteljica v kombiniranem oddelku

2.

GRADIŠEK
PETRA

VZGOJITELJ
PREDŠOLSKIH
OTROK

spremljevalka za izvajanje fizične pomoči

3.

KLADNIK
MARIJA

VZGOJITELJ
PREDŠOLSKIH
OTROK

pomočnica vzgojiteljice v II. starostnem obdobju
(skupina zajčki)

ADMINISTRATIVNI DELAVCI
Zap.št.

Ime in
priimek

Smer izobrazbe

Delovno mesto

1.

ROBNIK
MARIJA

EKONOMSKI
TEHNIK

računovodja, tajnik VIZ

2.

VERBUČ
KATARINA

DIPLOMANTKA
UPRAVNIH VED

tajnik VIZ, organizator šolske prehrane
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TEHNIČNI DELAVCI
Zap.št.

Ime in priimek

Smer izobrazbe

Delovno mesto

1.

ČEBAŠEK JURIJ

avtomehanik

hišnik, šofer

2.

ČOPAR BERNARDA

kuharica

kuharica

3.

KADIŠ NATAŠA

kuharica

kuharica

4.

KALČIČ BOŽA

administrativni tehnik

čistilka

5.

POLJANŠEK MARJANA

kuharica

kuharica

6..

RESNIK MILENA

kuharica

čistilka

7.

ROBNIK CECILIJA

konfekcionar

pomočnica v kuhinji,
čistilka

8.

TOSTOVRŠNIK STANISLAVA

čistilka

9.

ZAMERNIK JOŽICA

čistilka

3.7 SPREMLJANJE POUKA
Hospitacije se bodo izvajale skozi celo leto v vseh razredih. Enkrat v letu bodo hospitacije
pri vseh vzgojiteljicah, v vseh oddelkih vrtca. Na višji stopnji bo hospitiral razrednik in
ravnateljica, na razredni stopnji in v vrtcu pa pedagoginja in ravnateljica.

3.7.1

PLAN HOSPITACIJ

UČITELJ/ VZGOJITELJ

RAZRED/SKUPINA

ČASOVNA
RAZPOREDITEV

Mojca Benedik, Suzana
Plesnik

vrtec – 1. starostno obdobje

januar

Blaženka Bezovnik,
Karmen Breznik

vrtec – 1. starostno obdobje

januar

Jasmina Prepadnik,
Natalija Sedelšak

vrtec – 2. starostno obdobje

januar

Albina Funtek, Andrejka
Sem

vrtec – 2. starostno obdobje

januar

Mojca Funtek, Marija
Kladnik

vrtec Solčava – kombinirani oddelek

januar

Silvestra Robnik

1. razred – MAT

oktober

Saša Vrabič

2. razred – MAT

oktober
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Alenka Kac

3. razred – MAT

oktober

Nataša Čopič

4. razred – MAT

oktober

Nina Pečnik

5. razred – MAT

oktober

Bernardka Ipavec

4. in 5. razred POŠ – MAT

oktober

Katja Matijovc

1. 2., in 3. razred – MAT

oktober

Maja Brinovšek

3.r –TJA

november

Branka Anželak

9 . razred – MAT

november

Hana Orešnik

8. r - GEO

november

Majda Nerat

8. razred – BIO

november

Simona Funtek

5. razred – N2N

november

Jazbec Marija

DSP

november

Alenka Kos

9. razred – FIZ

november

Simona Moličnik

6. razred – TJA

november

Karmen Oset

6. razred - SLJ

november

Nika Petek

7. razred - LUM

november

Rajko Rudnik

7. razred – ŠPO

november

Venišnik Mitja

4. razred – GUM

november

Opravljale se bodo tudi hospitacije pri študentih in dijakih, ki bodo opravljali pedagoško
prakso v šoli in vrtcu.
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3.8

ŠOLSKA KNJIŽNICA

po

ura
7.00 - 8.00

2.in3.r



odmor
(8.45 – 8.50)

7.-9.r

 (VRTEC)




odmor
(11.25 – 11.30)

5. ura



7. ura




















13.05-13.25







odmor
(12.15 – 12. 20)

6. ura






1.r





2.in3.r






3. ura

4. ura

pe

4.r



odmor
(10.35 – 10.40)

če



odmor
(9.35 – 9.50)



sr



1. ura

2. ura

to











6.r








5.r



KNJIŽNICA JE ODPRTA.

Knjižničarki: Simona Funtek in Maja Brinovšek
Učenci si izposojajo knjige in revije za domov. V knjižnici pa lahko koristno porabijo svoj
prosti čas.
Učenci imajo možnost obiska šolske knjižnice tudi na podružnici v Solčavi. Delo
knjižničarke tam opravlja Maja Brinovšek.
Knjižničarka: Simona Funtek
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3.9.

SVETOVALNA SLUŽBA IN DEFEKTOLOŠKO DELO

Šolsko svetovalno delo opravlja Polona Škrubej. Delo je načrtovano kot pomoč učencem pri
učnih, vzgojnih, socialnih in drugih težavah. Veliko časa bo namenjenega šolskim novincem
in karierni orientaciji. Delo pedagoga sega tudi na pedagoško področje, kar pomeni
vključevanje v učno-vzgojni proces, sodelovanje z učitelji in drugimi delavci šole ter s starši.
Svetovalna delavka koordinira in terminsko usklajuje pomoč ter svetovanje učencem s
posebnimi potrebami in nadarjenim učencem. Svetovalno delo se opravljala tudi v vrtcu –
tako v Lučah kot v Solčavi.
Defektološko delo opravlja Marija Jazbec. V šolskem letu 2021/2022 bo izvajala dodatno
strokovno pomoč na Osnovni šoli Blaža Arniča Luče; 8 ur v šoli, 5 ur v vrtcu Luče in 1 ura
v vrtcu Solčava, na Osnovni šoli Ljubno ob Savinji pa 10 ur.
Dodatno strokovno pomoč se izvaja skladno z odločbami komisij o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami. Cilji dela se prepletajo s cilji učnih načrtov za posameznega učenca.
Za sodelovanje s starši socialna pedagoginja organizira individualne govorilne ure na obeh
šolah in po dogovoru / po potrebi na skupnih govorilnih urah z razredniki učencev. Na šoli
in v vrtcu se bomo povezovali s strokovnjaki zunanjih institucij.
Logopedsko delo 3 ure na teden opravlja logopedinja Marija Novak – 1 ura v vrtcu Solčava,
1 ura v vrtcu Luče in 1 ura v šoli Luče. Enkrat tedensko je na šoli surdopedagoginja, ki
opravlja 1 uro tedensko, tiflopedagoginja, ki tudi opravlja 1 uro tedensko, računalničar, ki
opravlja 1 uro in usposablja slabovidno učenko za delo z računalnikom ter socialna
pedagoginja, ki opravlja 3 ure.
3.10. UČBENIŠKI SKLAD
Učenci 1. triade imajo izposojene učbenike in berila Lili in Bine, učenci 4. in 5. razreda pa
Radovednih 5. Tudi učenci od 6. do 9. razreda si izposojajo vse učbenike, ki jih potrebujejo
pri pouku. Izposojevalnine za učbenike ne obračunavamo. Šola vodi evidenco izposojenih
učbenikov. Vse stroške izposojevalnine poravna Ministstvo za izobraževanje, znanost in
šport. Če učenec učbenik poškoduje ali izgubi, ravnamo v skladu s pravili poslovanja
učbeniškega sklada in vzgojenga načrta šole. Učbeniški sklad vodi Simona Funtek.

3.11. ŠOLSKA SKUPNOST IN OTROŠKI PARLAMENT
Šolsko skupnost vodi Polona Škrubej. Sestavljajo jo vsi učenci šole, predstavniki
posameznih razredov pa so predsedniki razrednih skupnosti.
V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji,
mentorji, učitelji, svetovalni delavci ... izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine.
Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator
nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.
Tema otroških parlamentov v šolskem letu 2021/22 je Moja poklicna prihodnost.
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Učenci (od 6. od 9. razreda) bodo o razpisani temi razpravljali na razredni uri in v vsakem
razredu bodo izvolili dva predstavnika, ki bosta z ostalimi zastopala šolo na medobčinskem
otroškem parlamentu zgornjesavinjskih osnovnih šol. Z izvoljeno delegacijo (8 učencev) se
bo mentorica sestajala po dogovoru in takrat bodo učenci predstavili svoja mnenja, ideje,
dileme o vprašanjih, rešitve, o katerih se bomo tudi pogovarjali. V primeru uvrstitve na
regijsko ali državno tekmovanje, se bodo udeležili tudi le-teh. Mentorica se bo udeležila
regijskega seminarja (oktober).
Poleg otroškega parlamenta bodo v okviru šolske skupnosti izvedene še naslednje
dejavnosti:
 uvodni sestanek s predstavniki razrednih skupnosti in izvolitev predstavnika ter
namestnika predstavnika OŠ Blaža Arniča Luče;
 sprejem prvošolcev v šolsko skupnost;
 aktivnosti ob Tednu otroka;
 sestanki s predstavniki razrednih skupnosti po dogovoru;
 zbiranje pripomb in predlogov v zvezi z različnimi dejavnostmi, ki se odvijajo na šoli;
 okrasitev šole v mesecu decembru;
 sodelovanje v projektu Slovenska mreža zdravih šol;
 zbiranje papirja za šolski sklad
 urejanje dekoracije v jedilnici.
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3.12. PREDMETNIK
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3.13. ŠOLSKI KOLEDAR IN OKVIRNI PLAN DELA PEDAGOŠKIH DELAVCEV
ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Dan

Datum

Obrazložitev prostih dni in drugih aktivnosti

sreda

1.september 2021

ZAČETEK POUKA

ponedeljek ponedeljek

25. oktober –

JESENSKE POČITNICE

1. november 2021

nedelja

31. oktober 2021

DAN REFORMACIJE

ponedeljek

1. november 2021

DAN SPOMINA NA MRTVE

petek

24. december 2021

PROSLAVA PRED DNEVOM
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

sobota

25. december 2021

BOŽIČ

nedelja

26. december 2021

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

27. december 2021–
sobota, nedelja

NOVOLETNE POČITNICE

2. januar 2022
sobota, nedelja

1., 2. januar 2022

NOVO LETO

ponedeljek

31. januar 2022

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

ponedeljek

4.februar 2022

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM
PRAZNIKOM

ponedeljek

7. 2. 2021

POUKA PROST DAN

torek

8. februar 2022

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK

petek - sobota

11. - 12. februar 2022

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE
ŠOLE

21. februar –
ponedeljek - petek
25. marec 2022

28. februar –
ponedeljek - petek
4. marec 2022

ZIMSKE POČITNICE ZA OBMOČJE
GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKOKRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJE
SLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE
REGIJE
ZIMSKE POČITNICE ZA OBMOČJE
JUGOVZHODNE SLOVENIJE, KOROŠKE,
PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN
POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE

ponedeljek

18. april 2022

VELIKONOČNI PONEDELJEK

sreda

27. april 2022

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

sreda - ponedeljek

27. april –2. maj 2022

PRVOMAJSKE POČITNICE

nedelja -ponedeljek

1. maj – 2. maj 2022

PRAZNIK DELA
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15. junij 2022

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
ZA UČENCE 9.r., RAZDELITEV SPRIČEVAL IN
OBVESTIL

petek

24. junij 2022

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
ZA UČENCE OD 1. DO 8. r., RAZDELITEV
SPRIČEVAL IN OBVESTIL, POUK IN
PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI

sobota

25. junij 2022

DAN DRŽAVNOSTI

sreda

27. junij –

POLETNE POČITNICE

sobota - sreda
31. avgust 2022

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
od 16. junija do 29. junija 2022

1. rok

UČENCI 9. RAZREDA

od 27. junija do 8. julija 2022

1. rok

UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA

od 18. avgusta do 31. avgusta
2022

2. rok

UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
od 3. maja do 15. junija 2022

1. rok

UČENCI 9. RAZREDA

od 3. maja do 24. junija 2022

1. rok

UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA

od 18. avgusta do 31. avgusta 2022

2. rok

UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Nacionalno preverjanje znanja pišejo učenci 6. in 9. razreda

Dan

Datum

Predmet

sreda

4. maj 2022

SLOVENŠČINA 6. in 9. razred

petek

6. maj 2022

MATEMATIKA 6. in 9. razred

torek

10. maj 2022

TUJI JEZIK - 6. razred
KEMIJA - 9. razred
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OKVIRNI PLAN DELA PEDAGOŠKIH DELAVCEV
Mesec

avgust

september

oktober

Plan dela





























november

december












udeležba na seminarjih
uvodna konferenca
aktiv razredne in predmetne stopnje
priprava kabinetov in učilnic
priprava iLDN
delo v aktivih predmetne in razredne stopnje
priprava modelov za različne oblike pouka glede na covid-19 situacijo
teden prometne varnosti
23. 9. dan slovenskega športa
izdelava delovnih načrtov
izdelava urnika interesnih dejavnosti, dopolnilnega in dodatnega pouka
seja Sveta staršev in Sveta šole: Letni delovni načrt
ureditev podatkov o prehrani
ureditev učbeniškega sklada
urejanje šolskih prevozov
razredni roditeljski sestanki
učiteljska konferenca – obravnava LDN
8. september – mednarodni mesec pismenosti
26. september – Evropski dan jezikov
pedagoška praksa (Nika Moličnik, 27. 9. – 22.10. 2021)
izvedba projekta Dediščina gre v šole – Kulinarične dobrote lučkih in
solčavskih babic
Teden otroka (4. -10. oktober – Razigran uživaj dan)
redna mesečna konferenca
hospitacijska dejavnost
spominska ura:
 Dan reformacije
komemoracija ob dnevu spomina na mrtve
akcije ob:
 mesecu prometne varnosti,
 mesecu varstva pred požari,
 svetovnem dnevu hrane
jesenske počitnice
hospitacijska dejavnost
slovenski tradicionalni zajtrk in dan slovenske hrane
6. december – Miklavž
Besedičica – 3. december 2021 –
dan človekovih pravic
veseli december – božični bazar in kulturna prireditev
prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti
novoletne počitnice
šola smučanja za šesto- in sedmošolce – Rogla, december 2021

Letni delovni načrt - šolsko leto 2021/2022

25

Osnovna šola Blaža Arniča Luče
januar

februar

marec

april

maj

junij


































organizacijska in študijska konferenca
učno-vzgojna konferenca ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja
prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku
šolska kulturna prireditev ob dnevu šole (3.1.2022 ob 10.30)
zimske počitnice (28. 2. - 4. 3. 2022)
šolska predmetna tekmovanja
srečanje uslužbencev šol Zgornje Savinjske doline (odbojka), organizator
OŠ Luče
urejanje šolske okolice
regijska tekmovanja
prireditev ob materinskem dnevu (vrtec, razredna stopnja)
spominski dnevi ob dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela
dan Zemlje
CICIDO revija šolskih pevskih zborov– 12. 5. 2022, Rečica
mednarodni dan knjige
prvomajske počitnice
podelitev bralnih značk
15.4. miniolimpijada za učence ZSD - I. triada (Nazarje)
mesečna konferenca s študijsko temo
nacionalno preverjanje znanja
PIKAPOLONČEK – pevska revija vrtcev -20. 5. 2022, Luče
mednarodni dan RK
svetovni dan boja proti kajenju
zaključne ekskurzije
mednarodni dan varstva okolja
zaključne ekskurzije
zaključna konferenca za 9. razred
zaključna prireditev za 9. razred
zaključna konferenca za učence od 1. do 8. razreda
strokovna ekskurzija pedagoških delavcev
zaključna akademija
podelitev spričeval in ostalih obvestil (NPZ, ID)
okvirni plan dela za novo šolsko leto
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3.14. NAČRT PRIREDITEV
PROSLAVA, PRIREDITEV

ČAS

Prvi šolski dan – OŠ Luče

1. 9.

Sprejem prvošolcev v
Lučah

Robnik, Blatnik

Prvi šolski dan – POŠ
Solčava

1. 9.

Sprejem prvošolcev v
Solčavi

Naraločnik, Robnik T

Svetovni dan pismenosti

8.9.

Tema dneva

Funtek, Oset

26. 9.

Tema dneva

Oset, Moličnik, Funtek

Dediščina gre v šole

16. 10.

Dediščina gre v šole Dobrote lučkih in
solčavskih babic

Orešnik, Matijovc,
Moličnik A, Čopič

Svetovni dan hrane

16.10.

Tema dneva

Nerat

4.- 10. 10.

Razigran uživaj dan

Škrubej, vsi strokovni
delavci

Dan reformacije

21.10.

Spominska oddaja

Orešnik

Dan spomina na mrtve

22.10.

Obisk grobov,
komemoracija

Oset, Vrabič, Venišnik

Besedičica – Rečica

2. 12.

3.12. spletna izvedba

Oset

Svetovni dan jezikov

Teden otroka

VSEBINA

Sprejem v Šolsko
skupnost

ORGANIZATOR

Škrubej, Robnik,
Matijovc

Veseli december

10. ali
11.12.

Božični koncert v Lučah

26.12.

Urh, Čopič, Funtek

Novoletni koncert v Solčavi

30.12.

Ipavec, Robnik T

Dan samostojnosti in
enotnosti

24. 12.

Prireditev pred dnevom
samostojnosti in
Orešnik
enotnosti

Novoletno praznovanje

24.12.

Kulturni program s
plesom

Moličnik, Škrubej
Venišnik

__.12.

Kulturni program z
obdaritvijo predšolskih
otrok

T. Robnik, Urh

Obisk Božička

božični bazar

Letni delovni načrt - šolsko leto 2021/2022

vsi strokovni delavci

27

Osnovna šola Blaža Arniča Luče
Slovenski kulturni praznik/
Dan šole

31. 1.

Ogled opere Figarova
svatba v Mariboru

11.3.

Materinski dan

25.3.

Pevska revija – CICIDO

Kulturna prireditev v
sodelovanju z
Glasbeno šolo

Kac, Brinovšek, Nerat

Funtek
Prireditev razredne
stopnje in vrtcev v
Lučah in Solčavi

Čopič, Brinovšek,
razredničarke RS

OPZ IN MPZ (Rečica)

Venišnik

Dan zdravja

april

Zdrava prehrana

Nerat, Rudnik,
Brinovšek

Dan Zemlje

22.4.

Ohranimo Zemljo

Nerat

Pikapolonček ??

14. 5.

Revija zborov vrtcev
(Luče)

Robnik, vzgojiteljice,
Urh

Predaja ključa

13. 6.

Predaja ključa

Nerat Venišnik

Valeta

15.6.

Slovo devetošolcev

Moličnik, Škrubej

Dan državnosti - prireditev

24.6.

Proslava pred dnevom
državnosti

Orešnik

Zaključna prireditev

24.6.

Zaključna akademija

Oset, Kumer, Venišnik
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3.15.TEKMOVANJA
Mesec

Datum

Tekmovanje

Organizator

Mentor

Šolsko tekmovanje iz znanja
logike

ZOTKS

Anželak

16.10.

Regijsko tekmovanje iz znanja
logike

ZOTKS

Anželak

20. 10. ob
13.00

Šolsko tekmovanje iz znanja BIO
za Proteusovo priznanje

Prirodoslovno
društvo
Nerat
Slovenije

5. 11.

Državno tekmovanje iz znanja
logike

ZOTKS

Anželak

9.11. ob 13.30

Šolsko tekmovanje iz SLJ za
Cankarjevo priznanje

ZRSŠ

Oset

11. 11. ob
13.00

Šolsko tekmovanje iz znanja TJA
za osmo- in devetošolce

ZRSŠ

Moličnik

16. 11. ob
13.00

Šolsko tekmovanje iz GEO

ZRSŠ

Orešnik

18.11. ob
13.00

Šolsko tekmovanje iz nemščine
za 8. 9. r

ZRSŠ

Funtek

3. 12.

Državno tekmovanje iz znanja
BIO za Proteusova priznanja

Prirodoslovno
društvo
Nerat
Slovenije

7.12.ob 13.00

Šolsko tekmovanje iz ZGO

ZRSŠ

Orešnik

9.12. ob 14.00

Regijsko tekmovanje iz SLJ za
Cankarjevo priznanje

ZRSŠ

Oset

17.1.

Šolsko tekmovanje iz znanja KEM
za Preglova priznanja

ZOTKS

Nerat

2.2. ob 13.00

Šolsko tekmovanje v znanju FIZ
za Stefanova priznanja

DMFA

Kos

12.2. ob 10.00

Državno tekmovanje iz SLJ za
Cankarjevo priznanje

ZRSŠ

Oset

september 23. 9.

oktober

november

december

januar

februar
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9.3. ob 13.00

Šolsko tekmovanje iz Vesele šole

Mladinska
knjiga

Kac, Matijovc

10.3. ob 14.00

Državno tekmovanje iz ZGO

ZRSŠ

Orešnik

16.3. ob 14.00

Državno tekmovanje iz znanja
TJA za osmo- in devetošolce

ZRSŠ

Moličnik

17.3. ob 13.00

Šolsko tekmovanje v znanju MAT
za Vegova priznanja

DMFA

29. 3. ob
11.00

Šolsko tekmovanje iz SLJ za
Cankarjevo priznanje Mehurčki (1.
VIO)

ZRSŠ

razredničarke
1. triade

Državno tekmovanje iz GEO

ZRSŠ

Orešnik

6.4. ob 13.00

Regijsko tekmovanje v znanju
MAT za Vegova priznanja

DMFA

Anželak

13.4. ob 14.00

Državno tekmovanje iz Vesele
šole

Mladinska
knjiga

Kac, Matijovc

14.4. ob 14.00

Regijsko tekmovanje v znanju FIZ
za Stefanova priznanja

DMFA

Kos

23.4. ob 9.00

Šolsko tekmovanje v znanju MAT
za Vegova priznanja

DMFA

Anželak

7.5.

Državno tekmovanje iz znanja
KEM za Preglova priznanja

ZOTKS

Nerat

19.5.

Cici Vesela šola

Mladinska
knjiga

Kac, Matijovc

21.5.ob 10.00

Državno tekmovanje v znanju FIZ
za Stefanova priznanja

DMFA

Kos

Marec

2. 4. ob
10.00

april

maj

Anželak

ŠPORTNA TEKMOVANJA: Učenci tekmujejo na medobčinskih, področnih in državnih

tekmovanjih v košarki, odbojki, nogometu, smučanju, namiznem tenisu, atletiki in odbojki na
mivki. Datumi tekmovanj za medobčinska tekmovanja se določijo na aktivu športnih
pedagogov Zgornje Savinjske doline, udeležba na nadaljnjih tekmovanjih pa je odvisna od
rezultatov na medobčinskih oz. področnih tekmovanjih. Mentor športnih tekmovanj je Rajko
Rudnik. V šolskem letu 2021/22 se bodo tekmovanja odvijala glede na epidemiološko
situacijo.
Šolska glasila:
-

razredna stopnja; mentorica Saša Vrabič
predmetna stopnja; mentorica Karmen Oset
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3.16. ČASOVNI RAZPORED POUKA IN OSTALIH DEJAVNOSTI
Prihodi vseh avtobusov in kombijev trajajo od 7. 20 do 7.50
l. ura

8.00 - 8.45

pouk

8.45 - 9.00

malica za učence razredne stopnje*

8.50-9.35
2. ura

pouk

9.00 - 9.45
9.35 – 9.50

malica za učence predmetne stopnje*

3. ura

9.50 - 10.35

pouk

4. ura

10.40 - 11.25

pouk

5. ura

11.30 - 12.15

pouk

6. ura

12.20 - 13.05

pouk

7. ura

13.25 - 14.10

pouk

*V času covid-19 je malica organizirana v treh terminih (Dopolnjena pravila Hišnega reda)

Odhodi avtobusov in kombijev so ob 14. 15.
Časovni razpored na podružnični šoli v Solčavi je enak kot v Lučah.
Vsi oddelki imajo enoizmenski pouk.

3.17. PODATKI O ODDELKIH IN ŠTEVILU UČENCEV
OŠ Luče
Razred

Moški

Ženske

Skupaj

Vozači

1. r

7

4

11

8

2. r

10

7

17

12

3. r

11

6

17

12

4. r

8

7

15

14

5. r

6

4

10

10

6. r

7

10

17

14

9

13

22

19

8. r

9

10

19

16

9. r

10

9

19

16

Skupaj

77

70

147

121

7. r
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Podružnica Solčava: kombinirani oddelek 1. 2. in 3. razred
kombinirani oddelek 4. in 5. razred
Moški

Ženske

Skupaj

Vozači

1. r

3

5 (2*)

8

4

2. r

1

0

1

1

3. r

2

1

3

3

4. r

4(1*)

5

9

8

5. r

1

3

4

2

Skupaj

11

14

25

18

Razred

*- izobraževanje na domu
Skupaj učencev na OŠ Luče in Solčava:

172

3.18. DRUGE OBLIKE DELA NA ŠOLI
3.18.1. VARSTVO VOZAČEV

Varstvo vozačev je organizirano po 6. učni uri za učence vozače predmetne stopnje.
Učencev vozačev je 80,8 %. Učenci – vozači so v varstvu do 14.15, oziroma do 1430 , ko je
odhod zadnjih šolskih kombijev. V Solčavi je organizirano podaljšano bivanje za učence v
času od 11.25 do 14.50 ure. Na centralni šoli je za učence vozače organizirano varstvo od
7.20 do 7.55 in od 13.15 do 14.15.
Varstvo vozačev izvajata dežurna učitelja. V času izvajanja pouka po modelu B učencev
varstvu ne združujemo, vsak razred ima varstvo v svojem mehurčku.
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3.18.2. IZBIRNI PREDMET
Razred

Število
ur/teden

Izbrani šport - nogomet

7.

1

Rajko Rudnik

20

Urejanje besedil

7.

2

Alenka Kos

21

Televizija

7.

1

Karmen Oset

14

Obdelava gradiv - les

7.

1

Alenka Kos

7

Šport za sprostitev

8.

1

Rajko Rudnik

19

Multimedia

8.

1

Alenka Kos

17

Poskusi v kemiji

8.

1

Majda Nerat

19

Šport za zdravje

9.

1

Rajko Rudnik

16

Likovno snovanje III

9.

1

Nika Petek

8

Računalniška omrežja

9.

1

Alenka Kos

16

Izbirni predmet

Učitelj – izvajalec

Število
učencev

3.18.3. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Razred

Število
ur/teden

Učitelj –
izvajalec

Število
učencev

Angleščina

1.r Luče

2

Maja
Brinovšek

11

Angleščina

1.r Solčava/ kombinacija z 2. in
3. r

2

Maja
Brinovšek

6

Nemščina

4. r. in 5. r Solčava

2

Simona
Funtek

8+4

Nemščina

4. in 5.r Luče

2

Simona
Funtek

13 + 10

2

Simona
Funtek

15

Izbirni
predmet

Nemščina

6. r

Nemščina

7. r

2

Simona
Funtek

14

Nemščina

8. in 9. r

2

Simona
Funtek

9+6
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3.18.4. DRUŽBENO POTREBNO DELO
Razred
vsi razredi

Smer
očiščevalna akcija

Čas

Vodja

pomlad

Urh
Škrubej

9.r

pomoč ostarelim

november

obisk starejših ob novem letu
in ob dnevu žena

december

7.r
4., 6. r
vsi razredi

zbiranje starega papirja
urejanje jedilnice

celo šolsko leto

Čopič, Ipavec, Oset

po razporedu

Škrubej, razredniki

po razporedu

Škrubej, Urh

dežurstvo okrog šole,
vsi razredi

zbiranje zamaškov

Škrubej

marec

3.18.5. ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA

Zgodnje učenje angleškega jezika je organizirano za starejše otroke v vrtcu v Lučah in
Solčavi. Vodi ga Maja Brinovšek. Financirata ga občini Luče in Solčava s sredstvi
nadstandardnega programa.

3.18.6. TEČAJI

V šolskem letu 2021/22 bodo izvedeni naslednji tečaji:
- plavalni tečaj za učence 3. razreda v Velenju (20. - 23. 6. 2022)
- kolesarski izpit za učence 4. razreda v Lučah
- plesni tečaj za učence razredne in predmetne stopnje v popoldanskem času

3.18.7. PODALJŠANO BIVANJE

Na centralni šoli imamo organizirano 1, 4 na podružnici pa 0,72 oddelka podaljšanega
bivanja.Na matični šoli v Lučah imamo 35 ur podaljšanega bivanja, na podružnični šoli v
Solčavi pa 18 ur. Poleg razrednih učiteljic ga izvajajo na centralni šoli tudi Simona Funtek,
Simona Moličnik, Maja Brinovšek in Mitja Venišnik, na podružnici pa Tadeja Robnik in Maja
Brinovšek. V Solčavi je PB do 14.50, v Lučah pa do 16.00 in tega izvaja Tina Blatnik/ Nina
Pečnik. Učitelji pri organiziranem prostem času izvajajo naslednje projekte: Igre od tu in tam,
Ustvarjalne delavnice, Likovno ustvarjanje, Pojemo ljudske pesmi, Igrice v angleškem
jeziku…
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3.18.8. DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

To dejavnost izvajamo eno uro na teden v vsakem oddelku. Na razredni stopnji jo izvajajo
razredničarke, na predmetni stopnji pa po urniku. Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki
imajo učne težave, dodatni pouk pa je namenjen učencem, ki dosegajo višje standarde
znanj in jim je ponujena pomoč pri pridobivanju dodatnih znanj, predvsem pa je namenjen
pripravi na različna tekmovanja.
3.18.9. INDIVIDUALNA SKUPINSKA POMOČ

ISP se izvaja pol ure na teden, v vsakem oddelku. Na razredni stopnji in podružnici jo
izvajajo razredničarke, na predmetni stopnji v Lučah pa Branka Anželak, Karmen Oset,
Simona Moličnik in Polona Škrubej. Namenjena je dodatni pomoči učencem z učnimi
težavami in nadarjenim učencem.
3.18.10.

ŠOLE V NARAVI

V šolskem letu 2021/22 načrtujemo naslednje šole v naravi:
Razred
4.
6.,7.
8.

3.18.11.

Dejavnost

Datum/ kraj

Vodja

Šola plavanja (4. razred – 23
učencev)

Pacug, 29.8 – 2.
9. 2022

Rudnik, Venišnik,
Matijovc, Ipavec

Zimska šola v naravi – smučanje
(6. in 7. r – 39 učencev)

Rogla, december Rudnik, Oset,
13. -17. 12. 2021 Orešnik

CŠOD – Rak

Rakov Škocjan
3. – 6. 5. 2022

Nerat

PLAVALNO OPISMENJEVANJE

Plavalni tečaj imajo učenci 3. razredov in 2. razreda iz Solčave. V šolskem letu 2021/22 se
bo izvajal v času od 20. do 23. 6. 2022 v bazenu v Velenju.
Učenci 4. razreda se bodo udeležili poletne plavalne šole v Pacugu konec avgusta 2022.

3.18.12.

DELO V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH IN OBLIKE DIFERENCIACIJE

Učenci 7. razreda imajo četrtino letnih ur pri pouku SLJ, MAT in TJA izvedenih v manjših
učnih skupinah.
Učenci 8. in 9. razreda imajo pouka SLJ, MAT in TJA v manjših učnih skupinah – pouk se
izvaja v homogenih skupinah.
Učenci 6. razreda imajo pouk ZGO in GEO po fleksibilnem predmetniku; I. ocenjevalno
obdobje ZGO, II. pa GEO.
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3.18.13.

INTERESNE DEJAVNOSTI
ŠTEV.

ZAP.
ŠT.

INTERESNA DEJAVNOST

UČEN.

MENTOR

1.

Bralna značka

140

Simona Funtek, Karmen Oset,
razredničarke RS

2.

Mladinski pevski zbor

40

Mitja Venišnik

3.

Šolsko športno društvo

55

Rajko Rudnik

4.

Otroški pevski zbor

38

Mitja Venišnik

5.

Otroški pevski zbor Solčava

23

Tadeja Robnik

6.

CICI OPZ

11

Silva Robnik

7.

Logika

60

Branka Anželak

8.

Planinski krožek

20

Maja Brinovšek, Katja Matijovc

9.

Vesela šola

40

Alenka Kac, Katja Matijovc

10.

Kolesarski krožek

15

Nataša Čopič

11.

ID v 1. razredu

11

Silva Robnik

12.

ID v 2. razredu

17

Saša Vrabič

13.

ID v 3. razredu

17

Alenka Kac

14.

ID v 4. razredu

15

Nataša Čopič

15.

ID v 5. razredu

10

Nina Pečnik/ Špela Kumer

16.

ID v 1. 2. in 3. razredu v Solčavi

10

Tadeja Robnik

17.

ID v 4. in 5. razredu v Solčavi

12

Bernardka Ipavec

18.

Cici vesela šola do 4. razreda v
Lučah in Solčavi

75

Alenka Kac, Katja Matijovc

19.

Šolsko glasilo Nagajivc

10

Saša Vrabič

20.

ID v devetletki – športni krožek

15

Rajko Rudnik

21.

ID v devetletki – dramski krožek

20

Karmen Oset

22.

ID v devetletki – matematični krožek

20

Branka Anželak

23.

Gasilski krožek

15

Špela Kumer

INTERESNE DEJAVNOSTI, KI JIH VODIJO ZUNANJI MENTORJI
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KROŽEK

Razred

Mentor

Mladi gasilci Luče in Solčava

1. – 9. r.

Špela Kumer/ Petra
Gradišek

Judo

1. – 7. r.

Ajda Povh

Plesni tečaj
Namizni tenis

1. – 5. r., 9. r

Lea Sunarić

1.- 6. r

Patrik Rosc

Izvajanje teh dejavnosti se, dokler ne bo pouk po modelu A, izvaja po zaključku pouka, ker se
učenci zaradi vzdrževanje mehurčkov ne smejo družiti med razredi.

UČENCI, VKLJUČENI V INTERESNE DEJAVNOSTI IZVEN ŠOLE
DRUŠTVO

Število učencev
Razredna stopnja

Predmetna stopnja

Gasilci

25

15

Kulturno-umetniško društvo Tone
Mlačnik Luče

20

20

Športno društvo

5

15

Planinci

25

15

Namiznoteniški klub Savinja

6

8

Smučarski klub in Smučarsko
tekaško društvo Luče

5

4

Judo

15

4

3.18.14.

ODDELČNE SKUPNOSTI

Vsi oddelki druge in tretje triade imajo na teden 0,5 ure oddelčne skupnosti..
Razredniki izdelajo plan dela oddelčne skupnosti. Posamezni plani so priloga Letnemu
delovnemu načrtu.
Oddelčne ure vodijo razredniki in so namenjene načrtovanju dela razreda ter reševanju
morebitnih težav, ki jih imajo učenci v šoli.
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3.18.15.

DNEVI DEJAVNOSTI

KULTURNI DNEVI
Koordinatorici kulturnih dejavnosti na predmetni stopnji sta Simona Funtek in Karmen Oset.
Razred

Dejavnost

Vodja

Sprejem prvošolcev – 2 uri
Dediščina gre v šole – 1 ura
Komemoracija – 1 ura

1. r

Praznovanje novega leta – 24.12.2021 – 5 ur
Slovenski kulturni praznik – 1 ura,

Robnik

Materinski da n -2 uri,
Filmska vzgoja – 3 ure
Zaključna akademija – 5 ur
Dediščina gre v šole – 4 ure
Žalna komemoracija – 1 ura

2. r

Obisk Božička – 2 uri
Praznovanje novega leta (24.12.2021) – 5 ur

Vrabič

Dan šole – 3 ure
Pustno rajanje -5 ur
Novoletno praznovanje - 5 ur – 24.12.2021
Zaključna prireditev in podelitev spričeval – 5 ur
3.r

Dediščina gre v šole – 3 ure

Kac

Delni kulturni dnevi: Predstava – 3 ure, podelitev BZ – 2 uri,
komemoracija in obisk grobov – 2 uri
Pustovanje – 2 uri, bralna pismenost – 1 ura
Novoletno rajanje – 24.12.2021 – 5 ur

4.r

5. r

Dejavnosti po urah: spominske ure, dan šole, zaključna prireditev,
ogled filmske predstave, komemoracija,…– 10 ur
Novoletno rajanje – 24.12.2021 – 5 ur
Dejavnosti po urah: spominske ure, dan šole, zaključna prireditev,
ogled filmske predstave, komemoracija,…– 10 ur
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Novoletno praznovanje (24.12.2021) - 5 ur
1., 2. r in 3.
r Solčava

Zaključna akademija – 5 ur

Matijovc

Po delih: dedišina gre v šole, slovenski kulturni praznik, ogled
filma, komemoracija, dan reformacije, podelitev BZ – 10 ur
Novoletno praznovanje (24.12.2021) - 5 ur

4. in 5. r
Solčava

Po delih: slovenski kulturni praznik, komemoracija, zaključna
akademija, gledališka ali glasbena predstava, podelitev BZ – 10
ur

Ipavec.

6. r - Gledališka predstava (SLG Celje) in Celjski grad - oktober –
5 ur
7. r - Gledališka predstava (SLG Celje), Grad Žovnek in
Pokrajinski muzej- oktober – 5 ur
8. in 9. r – Gledališka predstava (Ljubljana) + naravoslovni dan (5
ur
6., 7. ,8. in
9. razred

Vsi razredi:
Novoletno praznovanje na Prodah ali obisk Jurčičeve domačije (6.
in 7. r),Tavčarjeve domačije in ogled Škofje Loke – 8. r in
Cankarjeve domačije – 9. r ter ogled praznične Ljubljane (6., 7. in
9.r) – 23. 12. 2021 – 5 ur

Funtek,
Oset, Nerat,
Moličnik, Kos

Krajše kulturne prireditve: uvod v BZ – 1 ura, komemoracija -1
ura, dediščina – 1 ura, slovenski kulturni praznik –2 ura,
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NARAVOSLOVNI DNEVI
Koordinatorici naravoslovnih dejavnosti na predmetni stopnji sta Majda Nerat in Hana Orešnik.
Razred

Dejavnost

Vodja

Pikin festival v Lučah – 5 ur
1.r

Skrb za zdravje – 5 ur

Robnik

Zaključna ekskurzija – Pravljični gozd in pot po Logarski
dolini – 5 ur
Pikin festival v Lučah -5 ur
2.r

Življenje čebel -5 ur

Vrabič

Živali v Živalskem vrtu Ljubljana – 5 ur
Zdrav način življenja in zdravi prigrizki – 5 ur
3.r

Opazovalni sprehod po domači pokrajini – 5 ur

Kac

Zdravniški pregled in preventiva – 5 ur
Ogled Šolskega muzeja ali Zg. Savinjske doline 7 ur
4.r

Projekt – Preteklost –1 ura

Čopič

Ekskurzija – Muzej premogovništva Velenje - 7 ur
Ogled Šolskega muzeja ali Zg. Savinjske doline 7 ur
5.r

Šola plavanja – 6 ur

Pečnik/ Kumer

Orientacijsko – terensko delo (Alpski svet – orientacijski
pohod) – 2 uri
Pika se po Solčavi potika– 5 ur
1., 2. r in 3.
r Solčava

Živimo zdravo – 5 ur
Obisk Hotela Plesnik – 5 ur

Matijovc

Tretješolci bodo imeli nekaj ur dejavnosti plavalni tečaj.

4.in 5. r
Solčava

Rastlinstvo domačega kraja – 4. r in Šola plavanja 5.r, - 5
ur
Ogled Šolskega muzeja ali Zg. Savinjske doline 5 ur

Ipavec

Naravni parki – 5 ur
6. r

Zimska šola v naravi – šola plavanja (avgust 2021) – 15 ur
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Potočka zijalka (september) 5 ur + 2 uri ZGO
7.r

Ljubljana – Prirodoslovni muzej, Narodna galerija (v primeru
covid-19 Fidov gaj)(junij)– 7 ur

Oset, Škrubej,
Orešnik, Anželak

Planetarij Vitanje, Vzorčno mesto – Velenje (september, 3
ure)
8.r

CŠOD, dom Rak – 15 ur (3. - 6. 5. 2022)

Nerat

Poklicna orientacija – 3 ure + 2 ISP
9.r

Tečaj prve pomoči (junij) – 5 ur + 2 uri BIO
Ljubljana - Prirodoslovni muzej, Narodna galerija, Soba
pobega - 7 ur (v primeru covid-19 Izdelava voščilnic)

Moličnik, Funtek,
Škrubej

TEHNIŠKI DNEVI
Koordinatorici tehniških dejavnosti sta Majda Nerat in Hana Orešnik.
Izdelki za novoletni bazar – 5 r
1.r

Velikonočne delavnice – 5ur

Robnik

Ustvarjalne delavnice ob materinskem dnevu – 5 ur
Ustvarjalne delavnice ob tednu otroka – 5 ur
2.r

Božično – novoletne delavnice – 5 ur

Vrabič

Velikonočne delavnice – 5 ur
Izdelava novoletne dekoracije in čestitk – 5 ur
Izdelovanje velikonočnih aranžmajev – 5 ur
3.r

Izdelovanje daril za mamice in babice – 2 uri

Kac

Pustovanje – 3 ure
Delo s spletnimi orodji – delavnice – 2 uri
Dediščina gre v šolo –– 5 ur
4.r

Izdelava voščil in daril za mamice – 5 ur

Čopič

Božični bazar – 5 ur
Kolesarski izpit – 3 ure
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Delo s spletnimi orodji – delavnice – 2 uri
Izdelovanje izdelkov iz naravoslovne škatle – 4 ure

5.r

Dediščina gre v šolo –Kulinarične dobrote lučkih in
solčavskih babic– 3 ure

Pečnik/ Kumer

Izdelava voščil in daril za mamice – 2 uri
Izdelki za božični bazar – 2 uri
Ekskurzija – Muzej premogovništva Velenje – 7 ur
Izdelki za novoletni bazar (december) – 5 ur
1., 2. in 3. r
Solčava

Izdelki za materinski dan (marec) – 5 ur

Matijovc

Izdelava velikonočne dekoracije – 5 ur
Orodja za pouk na daljavo -5 ur
4.in 5. r
Solčava

Dediščina gre v šole – 5 ur
Ipavec
Izdelava izdelka za bazar - 5 ur
Muzej premogovništva Velenje – 5 ur
Zimska šola v naravi – Rogla (december 2020) – 10 ur
Dediščina gre v šole (oktober) – 3 ure

6. r

Pust - 2 uri

Orešnik,
Funtek, Rudnik

Predaja ključa – 2 uri
Solčava, Rinka – 3 ure + 3 ure GOS
Filcanje – (januar) 3 ure + 2 uri LUM
Obisk Celja (maj) ( v primeru covid-19 Izdelovanje dišečih
svečk) - 6 ur
7.r

Dediščina gre v šole (september) 3 ure
Pust - 2 uri

Oset, Nerat,
Funtek,
Orešnik

Predaja ključa – 2 uri
Naravoslovne delavnice (september) 4 ure + 3 ure NAR
CŠOD, dom RAK (3. 6. 5 2022) – 5 ur
Predaja ključa – junij (3 ure)
8.r

Dediščina 3 ure
Predaja ključa – 2 uri

Nerat,
Škrubej,
Funtek

Ljubljana - Prirodoslovni muzej, Narodna galerija, Hiša iluzij)
- 7 ur
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Dediščina gre v šole (oktober) 2 uri
Predaja ključa – 2 uri
9.r

Izdelovanje adventnih venčkov (november) – 4 ure + 3 ure
LUM

Moličniki,
Funtek,
Škrubej

Zaključna ekskurzija (junij) – 7 ur
Voščilnice – 5 ur

ŠPORTNI DNEVI
Koordinator športnih dejavnosti na predmetni stopnji je Rajko Rudnik, na razredni stopnji pa
razredničarke.
Razred

Dejavnost

Vodja

Jesenski pohod na Juvanovo pustoto – 5 ur

1.r

Pohod v Robanov kot – 5 ur
Smučanje in lopatkanje v Logu– 5 ur

Robnik

Pomladni pohod okrog Luč – 5 ur
Štafetne igre z žogo – 5 ur
Pohod v Robanov kot – 5 ur
Smučanje in sankanje v Logu– 5 ur

2.r

Mini olimpijada – 5 ur

Vrabič

Vodne igre – 5 ur
Pohod v okolici Luč– 5 ur
Plavanje 20. – 23. 6. 2022 – 20 ur
3. raz.

Smučanje in sankanje – 5 ur

Kac

Planinski pohod Grohat 7 ur
Smučanje in sankanje – 7 ur
4.r

Atletska abeceda – 5 ur

Čopič

Kolesarski izpit 2 uri
Športne igre na prostem – 4 uri

Letni delovni načrt - šolsko leto 2021/2022

43

Osnovna šola Blaža Arniča Luče
Planinski pohod - Grohat - 5 ur

Pečnik/ Kumer

Šola plavanja – 6 ur
5.r

Smučanje in sankanje – 6 ur
Atletski troboj – 5 ur
Športne in vodne igre – 3 ure
Pohod po Logarski dolini – 5 ur
Atletska abeceda – 5 ur

1.2. in 3. r Solčava

Pohod v Robanov kot – 5 ur

Matijovc

Smučanje in sankanje v Logu -5 ur
Koleščkanje – 5 ur
Planinski pohod: Pot po Logarski dolini – 4. r,
Šola plavanja 5. r – 5 ur
Planinski pohod: Grohot – 5 ur
4.in 5. r Solčava

Smučanje in sankanje – 5 ur

Ipavec

Pohod v Matkov kot – 5 ur
Atletski troboj -5 ur
Planinski pohodi (Velika planina – 6. r,
Klemenča jama – 7. r, Okrešelj – 8. r, Raduha –
9. r) – 7 ur (september/ oktober)
od 6.r
do 9. raz

Zimski športni dan (zimski meseci) – 6 ur
Kros, met žvižgača, športne igre v z žogo –
(april, maj, junij) – 6 ur

Rudnik, učitelji
predmetne stopnje

Plavanje (preverjanje znanja plavanja za 6.r)
(junij) – 6 ur
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3.18.16.

EKSKURZIJE v šolskem letu 2021/2022

Koordinatorji zaključnih ekskurzij so razredniki. Učenci POŠ imajo ekskurzije skupaj z učenci
razredne stopnje Luče.
Razred
1.r,

Smer
MARIBOR, ogled mesta, akvarij, terarij,
mestni park

2.r,

Velenje in velenjski grad, vožnja z vlakom

3.r.

LJUBLJANA – živalski vrt

4.r,

Muzej premogovništva Velenje, vzorčno
mesto

5.r

Robnik S Vrabič, Kac, Matijovc,
Robnik T

Čopič, Kumer, Ipavec

Jama Pekel in Celjski grad

6.,

PREKMURJE

7.r,

PRIMORSKA: soline, Piran, ladja

8.r

GORENJSKA: Kranjska Gora, Mojstrana,
Jezersko

9.r

Ljubljana, Portorož (maj ali junij 2021)

8. in 9. r

Vodja

Orešnik, Oset, Nerat

Moličnik, Škrubej

Učenci vpisani k N2N – Strokovna ekskurzija
v Avstrijo (Celovec, Minimundus)

8.in 9. London – predvidoma; glede na razmere
r
in odločitev staršev in otrok

Funtek

Moličnik

*Krepko tiskan zapis je relacija ekskurzije v tem šolskem letu.

3.18.17.

REDOVALNE IN PEDAGOŠKE KONFERENCE

V šolskem letu 2021/22 bodo tri redovalne konference:
- konec prvega ocenjevalnega obdobja (januar)
- zaključna konferenca za devetošolce (junij)
- zaključna konferenca za učence od 1. do 8. razreda (junij).
Redne pedagoške konference so vsak zadnji teden v mesecu, v jutranjih urah; pred poukom,
po razporedu od ponedeljka do petka.
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4.

SODELOVANJE S STARŠI

4.1. GOVORILNE URE
Vsi učitelji imajo v svojem programu enkrat tedensko določeno uro za razgovore s starši v
dopoldanskem času. Vsak drugi torek v mesecu so skupne govorilne ure za razredno in
predmetno stopnjo od 16. do 17. ure. Na teh govorilnih urah so prisotni tudi učitelji, ki
niso razredniki, svetovalna delavka in ravnateljica.
V tem šolskem letu bomo spodbujali, da se govorilnih ur skupaj s starši udeležujejo tudi
učenci.
Tudi v tem šolskem letu se bomo s starši dogovarjali za uro obiska popoldanskih
individualnih govorilnih ur.
V šolskem letu 2021/2022 bomo izvedbo govorilnih ur in roditeljskih sestankov
prilagajali modelu izvajanja pouka zaradi covid-19. Te dejavnosti se bodo izvajalo
videokonferenčno ali v živo.

URNIK INDIVIDUALNIH GOVORILNIH UR:
RAZREDNA STOPNJA
RAZRED

UČITELJ

DAN

URA

1. razred

Silva Robnik

četrtek

( 4.) 1040 – 1125

2. razred

Saša Vrabič

četrtek

( 3.) 950 – 1035

3. razred

Alenka Kac

četrtek

( 2.) 850 - 935

4. razred

Nataša Čopič

torek

( 4.) 1040 – 1125

četrtek

( 3.) 950 – 1035

Katja Matijovc

ponedeljek

( 6.) 1215 - 13.05

Tadeja Robnik

torek

( 4.) 1040 – 1125

Bernardka Ipavec

petek

( 4.) 1040 – 1125

TJA, NIA, ZPA, PB

Maja Brinovšek

četrtek

( 5.) 1130 – 1215 - Luče

specialna pedagoginja

Marija Jazbec

petek

( 4.) 1040 – 1125

Nina Pečnik/Špela
Kumer

5. razred

1. 2. in 3. r Solčava
2.str.delavka POŠ
4. in 5. r Solčava
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PREDMETNA STOPNJA
UČITELJ

DAN

URA

6.razred, GEO, ZGO

Hana Orešnik

četrtek

( 1.) 8.00 – 845

7.razred, SLJ, IP - TV

Karmen Oset

četrtek

8. razred, BIO, KEM, NAR,
GOS

Majda Nerat

petek

( 3.) 950 – 1035

9. razred, TJA

Simona Moličnik

četrtek

( 3.) 950 – 10

FIZ, TIT, IP – UBE, MME,
ROM, LES, MATmus – 8. r

Alenka Kos

četrtek

( 2.) 850 – 935

MAT

Branka Anželak

petek

( 1.) 800 – 845

Simona Funtek

ponedeljek

( 2.) 850 – 93

ŠPO, IP- IŠP, ŠSP, ŠZZ

Rajko Rudnik

torek

( 5.) 1125 – 1215

GUM

Mitja Venišnik

ponedeljek

( 3.) 950 – 1035

svetovalna delavka, DKE

Polona Škrubej

torek

( 5.) 1125 – 1215

ravnateljica

Andreja Urh

ponedeljek

( 2.) 850 – 935

RAZREDNIK/PREDMET

Nemščina, knjižnica,
SLJ – 9. r

4.2.

( 4.) 1040 – 1125

RODITELJSKI SESTANKI

V šolskem letu 2021/2022 bodo predvidoma trije roditeljski sestanki – dva razredna in en
skupni roditeljski sestanek. Prvi razredni sestanki bodo septembra (predvidoma zunaj, ob
šoli) in predstavljeni bodo standardi znanj in kriteriji ocenjevanja ter načrt dela posameznih
razrednih skupnosti, na drugem (marec, april) pa aktualne vsebine, ki se nanašajo na
posamezne razrede. Na skupnem roditeljskem sestanku bo predaval Marko Juhant,
sestanek bomo izvedli, ko bodo dopuščale epidemiološke razmere.
4.3. OSTALE OBLIKE
Starše bomo, če bo dopuščala epidemiološka slika zaradi covid-19, povabili na božični
bazar, kjer bo v uvodnem delu kulturni program in sprejem prvošolcev s šolsko skupnost,
kasneje pa bazar, kjer bodo učenci predstavili različne lastne izdelke in starši jih bodo lahko
dobili z donacijami, ki so namenjene šolskemu skladu.
Z delom v projektu Slovenska mreža zdravih šol načrtujemo nekaj aktivnosti, ki bodo
vključevale tudi sodelovanje staršev.
Starši so vabljeni na različne prireditve (materinski dan, kulturni praznik, Dediščina gre v
šole …), posamezni učitelji pa povabijo starše tudi na odprte učne ure.
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4.4. SVET STARŠEV
Svet staršev sestavlja 16 – članski odbor; iz vsakega razreda ter vrtčevske skupine, iz
centralne in podružnične šole. Svet staršev na sejah predvidoma obravnava:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta,
pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno
okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
4.5. ŠOLSKI SKLAD
Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij,
zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb, ki niso
sestavine izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup
nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa
starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb, ki niso redni program in jih
ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju
izobraževalnih programov, o potrebah po strokovnih ekskurzijah, taborih, o potrebah po
zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.
Šolski sklad sestavlja sedemčlanski odbor; štirje predstavniki staršev, trije predstavniki šole.
Sklad vodi Polona Škrubej.
Številka podračuna šolskega sklada je: TRR 01267-6030666732.
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5. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
Individualni plan izobraževanja strokovnih delavcev je priloga Letnemu delovnemu načrtu.
Za strokovne delavce šole je predvideno eno skupno izobraževanje, ki pa zaradi trenutnih
razmer še ni načrtovano. Če bo možno bomo izvedli izobraževanje, k ije bilo načrtovano že
za šolsko elto 2020/2 - Tehnike sproščanja in Brain Gym za zmanjšanje stresa otrok. Učitelji
lahko svoj profesionalni razvoj bogatijo v:


V OKVIRU PEDAGOŠKIH KONFERENC

dve učno - vzgojni konferenci
dve študijski konferenci
ena problemska konferenca
tri redne konference
dve izredni konferenci


V ŠOLSKIH AKTIVIH

Na šoli deluje šest aktivov po posameznih področjih. Učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji,
so vključeni še v aktiv razredne stopnje, učitelji, ki poučujejo na predmetni stopnji pa v aktiv
učiteljev na predmetni stopnji.


ŠTUDIJSKE SKUPINE

Učitelji se vključujejo tudi v strokovne študijske skupine po posameznih predmetnih
področjih v celjski regiji. Vsebina študijskih srečanj se bo nanašala na spremljanje napredka
učenca ob presojanju dokazov o učenju in znanju in na vključevanje vseh učencev v učni
proces.



IZPOPOLNJEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV IZVEN ŠOLE

Pedagoški delavci se bodo udeleževali seminarjev, predavanj in drugih oblik izobraževanja,
ki so objavljeni na spletu in jih bodo organizirali: Republiški zavod za šolstvo, Pedagoške
fakultete in aktiv ravnateljev.



SODELOVANJE S ŠOLAMI ZA IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV

Vsako leto prihajajo na našo šolo dijaki in študentje, ki se izobražujejo za poklice v
predšolskem in šolskem sistemu. Praktikantom nudimo ustrezno podporo, ki jo nudijo
vzgojiteljice ali učitelji mentorji. Plan pedagoških praks bo izdelan, ko bodo srednje šole in
fakultete podale svoje načrte.
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6. DELO STROKOVNIH ORGANOV


RAVNATELJ

Ravnatelj je kot pedagoški vodja odgovoren za uresničevanje ciljev in nalog osnovne šole ter
organizacijo vzgojno- izobraževalnega dela. V okviru sovjih nalog opravlja dela ki jih določa
49. člen ZOFVI.
(49.člen)
Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj. Ravnatelj
opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,
– pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev,
dijakov, študentov višje šole in odraslih,
– vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja
njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike
sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
vajencev in dijakov,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov višje
šole,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo
letnega poročila o samo-evalvaciji šole oziroma vrtca in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Če se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijska enota, opravlja ravnatelj funkcijo
pedagoškega vodje organizacijske enote. Če je javni vrtec oziroma šola ustanovljena kot
organizacijska enota druge pravne osebe javnega prava oziroma v primerih iz tretjega
odstavka 42. člena, se z ustanovitvenim aktom določi, katere naloge bo poleg funkcije
pedagoškega vodje še opravljal ravnatelj.
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Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v
času odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca oziroma šole.


AKTIVI

Učitelji se povezujejo v aktive posameznih triad in področij. Aktivi se sestajajo po potrebah;
skupno načrtujejo posamezne dodatne dejavnosti učencev in rešujejo vzgojno
problematiko.


RAZREDNIKI

Delo razrednika je poleg vodenja učencev posamezne oddelčne skupnosti tudi urejanje
dokumentacije za oddelek, organizacija roditeljskih sestankov in načrtovanje drugih
dejavnosti oddelka. Enkrat na 14 dni imajo oddelki 2. in 3. triade ure oddelčne skupnosti,
kjer urejajo dejavnosti in morebitne težave v posameznih oddelčnih skupnostih.

7. VKLJUČEVANJE ŠOLE V OKOLJE IN OKOLJA V ŠOLO
7.1. POVEZOVANJE ŠOLE Z VZGOJNO-VARSTVENO ORGANIZACIJO
K organizaciji osnovne šole spada tudi vrtec v Lučah in v Solčavi. V Solčavi je kombinirani
oddelek, kjer je 19 otrok. V Lučah imamo 4 oddelke vrtca – 2 oddelka I. starostnega obdobja,
kjer je 16 otrok in dva oddelka II. starostnega obdobja, kjer je 38 otrok. Šola in vrtec sta
tesno povezana, saj je to ena organizacija. En oddelek I. starostnega obdobja (najmlajši
otroci – skupina Polžki) je začasno v hiši, ki je v lasti Občine Luče, ob šoli, na naslovu Luče
38a, 3334 Luče.

7.2. SODELOVANJE MED RAZREDI
Učenci sodelujejo med seboj po razrednih skupnostih, posebej na razredni in predmetni
stopnji. Vsi skupaj sodelujejo v šolskem parlamentu (svečane podelitve priznanj in nagrad),
pri skrbi za čisto in urejeno šolo in njeno okolico. Povezujejo se pri kulturnih prireditvah in
proslavah ter na športnih srečanjih in tekmovanjih. Zlasti aktivno je povezovanje med učenci
po posameznih triadah, saj se družijo tudi na naravoslovnih dnevih, v šoli v naravi, na izletih
in ekskurzijah. Medsebojno sodelovanje pa se čuti tudi v delovanju krožkov, na planinskih
pohodih in delovnih akcijah.

7.3. POVEZOVANJE ŠOLE Z DRUGIMI ŠOLAMI
Izmenjava kulturnih programov preko šolskih kulturnih društev.
Projektni pevski zbor in skupni projekti - z Osnovno šolo Ljubno ob Savinji.
Športna srečanja
Predmetna tekmovanja
Pevske revije
Skupni koncerti
Srečanje šolskih parlamentov
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7.4. POVEZOVANJE ŠOLE Z GLASBENO ŠOLO NAZARJE
Šola sodeluje z glasbeno šolo Nazarje. Precej učencev iz Luč in Solčave obiskuje to
dejavnost. Tradicionalno je že tudi sodelovanje ob dnevu šole in slovenskem kulturnem
prazniku, ko naši učenci in učenci ter učitelji obeh šol pripravimo kulturno prireditev, ki je
namenjena tudi zunanjim obiskovalcem. V tem šolskem letu bo ta prireditev 31. 1. 2022.

7.5. POVEZOVANJE ŠOLE S SREDNJIMI ŠOLAMI
Informativni dnevi
Predstavitev srednjih šol na naši šoli in obisk srednjih šol
Učenci srednjih šol opravljajo na domači šoli učno prakso.

7.6. POVEZOVANJE S ŠOLAMI V TUJINI
Sodelujemo z učenci iz Osnovne šole v Železni Kapli na Avstrijskem Koroškem. Vsako
leto sodelujemo na mednarodnem likovnem natečaju, ki ga razpiše in organizira Ljudska
šola v Železni Kapli.
Ponovno sodelovanje pa je vzpostavljeno s srbskimi šolami v občini Čajetina: Mačkat,
Sirogojno ter Čajetina.

7.7.

SODELOVANJE ŠOLE Z OBČINAMA LUČE IN SOLČAVA
ČAS

AKCIJA
Raznašanje vabil

po potrebi

Očiščevalne akcije

april

Občinske akcije in prireditve

po planu občine

Predstavitev občine učencem 5. razreda

april

Najemnine šolskih prostorov

po razporedu

Posebej dobro sodelujemo z vsemi sosednjimi osnovnimi šolami Zgornje Savinjske doline:
Ljubno ob Savinji, Gornji Grad, Nazarje, Mozirje in Rečica ob Savinji. Zelo dobro sodelujemo
z Glasbeno šolo v Nazarjah.

7.8.

SODELOVANJE Z DRUŠTVI
DRUŠTVO

VSEBINA

Športno društvo Raduha Luče

rekreacija učencev,

OBLIKA
krožek

uporaba telovadnice
Planinsko društvo Luče

planinski pohodi, planinska
šola

mladinski odsek

PGD Luče in PGD Solčava

izobraževanje,

krožek, predavanja, demonstracije,
pomoč pri protipožarni zaščiti
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Smučarsko tekaško društvo
Luče

smučanje

tečaji, športni dnevi

Kulturno-umetniško društvo
Tone Mlačnik Luče in Kulturno
društvo Franc Herle Solčava

skupni kulturni programi

programi

veseli december, letovanje,
novoletno praznovanje,
pustovanje

šolska skupnost,

Zveza ZPM

treningi in tekmovanja v
namiznem tenisu
Drobtinica, finančna pomoč
družinam

krožek

Podari zvezek

dobrodelna akcija

NTK Savinja
Rdeči križ
Karitas

šola v naravi, praznovanja

dobrodelna akcija

8. SKRB ZA TELESNI IN DUŠEVNI RAZVOJ UČENCEV
8.1.

PREHRANA

Za vse učence je v šoli zagotovljena malica: za učence na nižji stopnji ob 8. 45 in za učence
višje stopnje ob 9.35. Cena malice je 0,90 EUR. Brezplačno malico bodo imeli tisti učenci, ki
jim bo center za socialno delo izdal odločbo o priznani pravici do dodatne subvencije.
Subvencije v celoti pokriva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Za vse učence je v šoli možno tudi kosilo, ki se ga redno poslužuje 142 učencev v Lučah in
22 učencev na POŠ Solčava. Učencem, ki imajo predpisane diete, pripravljamo tudi dietne
malice in kosila. Za pripravo dietnih kosil za učence je potrebno pisno zdravniško potrdilo.
Vodja prehrane je Katarina Verbuč. Nadaljevali bomo s skrbno načrtovanimi jedilniki, s
katerimi bomo poskušali pri učencih nadomestiti primanjkljaj raznih snovi, ki so potrebne za
zdrav razvoj. Jedilniki bodo vsebovali veliko zelenjave, sadja, polnovrednih jedi. Prehrana
učencev bo vsebovala pester izbor živil. Pri pripravi hrane bomo uporabljali manj sladkorja.
Skrbeli bomo za kulturo prehranjevanja. Na podlagi 4. člena Zakona o šolski prehrani bomo
v mesecu aprilu dali učencem in staršem anketo, s katero bodo izrazili svoje zadovoljstvo
ali nezadovoljstvo s šolsko prehrano.
Sodelujemo v evropskem projektu Šolska shema in na ta način lahko s sredstvi, ki jih
prejmemo v sklopu projekta otrokom omogočimo še več sadja in zelenjave ter mleka.
V mesecu novembru bomo sodelovali v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. S projektom
želimo spodbuditi promocijo lokalne pridelave in predelave hrane, zdravega načina
prehranjevanja in skrbi za okolje.
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8.2. MINUTA ZA ZDRAVJE
Zdravje ni dar narave, vedno si ga moramo pridobivati na novo. Minuta za zdravje, ki jo
izvajamo za vse učence, posega v organizacijo učno-vzgojnega procesa vsakega učitelja.
Učitelj s posluhom za zdrav in normalen razvoj otrok prekine predolgo sedenje s tem, da:
*
*
*
*
*
*
*

ob petju učenci vstanejo,
stojijo pri odgovorih,
stojijo pri delu,
se zberejo pri ogledih predmetov, slik in podobno,
vpleta gibalne vaje (na nižji stopnji),
izvaja korektivne, dopolnilne in kompenzacijske gimnastične vaje,
skrbi za redno zračenje učilnic, tudi med urami pouka.

8.3. ZDRAVSTVENA PREDAVANJA ZA UČENCE
Program Vzgoje za zdravje v VI ustanovah je priloga Letnemu delovnemu načrtu. Izdelala
ga je Katarina Belaj, ki bo zdravstveno vzgojo tudi izvajala.

8.4. ZDRAVSTVENO VARSTVO
SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI UČENCEV
Zdravstveni dom bo po svojem planu opravil sistematske zdravstvene preglede za učence
1., 3., 6., 8. razredov. V maju bodo pred vstopom v šolo pregledani šolski novinci. Za
učence prvega in sedmega razreda je organizirano obvezno cepljenje. Posebno dobrodošla
pa je redna zobna preventiva, ki jo izvaja Marija Božnik. Na ta način skrbimo za redno
higieno ustne votline.
9. KOMISIJE
Če za posamezno odločitev ni posebej določen pristojni organ, o pravicah in dolžnostih
učenca na prvi stopnji odloča ravnatelj.
O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči
ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo
sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

9.1. KOMISIJA ZA ODLOŽITEV ŠOLANJA
1. Polona Škrubej, svetovalna služba
2. Tadeja Robnik, vzgojiteljica
3. zdravnik, ki ga ravnatelj izbere v sodelovanju z ZD Mozirje
4. psiholog
Komisija je sestavljena na podlagi določil ZoSN, Pravilnika o zbiranju in varstvu podatkov.
Določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, se uporabljajo v postopkih v zvezi z
vpisom, prestopom, prešolanjem, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu,
prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom
učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo
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sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za
materialne stroške programa (šola v naravi).
O pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca iz
prejšnjega odstavka odloča pritožbena komisija oz. del komisije, določen za posamezen
primer.

9.2.
PRITOŽBENA KOMISIJA
Svet zavoda je 6. junija 2019 imenoval pritožbeno komisijo, v katero se imenuje najmanj
10 članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole v sestavi:
● Silvestra Robnik
● Simona Funtek
● Blaženka Bezovnik
● Tadeja Robnik
● Polona Škrubej
● Bernardka Ipavec
● Marija Jazbec
● Sara Slapnik
● Valentina Rosc
● Stojan Funtek.

Pritožbena komisija je imenovana za štiri leta. Ista oseba je lahko imenovana za člana
pritožbene komisije večkrat.
Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni
vsi člani.
Izmed članov pritožbene komisije bo predsednik Sveta zavoda imenoval po pet članov, ki
bodo odločali v posameznem primeru. Člani komisije za posamezni primer so trije
predstavniki delavcev šole in dva zunanja člana (predstavniki staršev in/ali strokovni
delavci druge šole). Posamezni primer lahko pomeni pritožba v zvezi z:
●
vpisom učenca,
●
odložitvijo šolanja,
●
prestopom učenca,
●
prešolanjem učenca,
●
prepovedjo obiskovanja šole po izpolnjeni osnovno šolski obveznosti,
●
statusom učenca,
●
subvencionirano prehrano,
●
subvencionirano ŠVN.
KOMISIJA ZA ODLOČITEV NA UGOVOR
PONAVLJANJE UČENCA
1. predsednik: po potrebi imenuje ravnatelj
2. član kolektiva: po potrebi imenuje ravnatelj
3. zunanji član: po potrebi imenuje ravnatelj
9.3.
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KOMISIJA ZA POPRAVNE IN PREDMETNE IZPITE TER ZA UČENCE, KI SE
IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
1. razrednik učenca (imenujemo sproti)
2. izpraševalec (učitelj, ki je učenca pri predmetu poučeval) – (imenujemo sproti)
3. član (določimo na ped. konferenci) – (imenujemo sproti).
Komisija je sestavljena na podlagi določil ZoSN in podzakonskih aktov.
Ravnatelj v določenih primerih kot so obrazložen pisni ugovor na zaključno oceno,
ponavljanje razreda, ugovor na izrek vzgojnega ukrepa, za opravljanje popravnih ali
predmetnih izpitov ter ugovor na rezultate NPZ po navodilih podzakonskih aktov, imenuje
posebne komisije med šolskim letom in po potrebi.
9.4.

Komisija – izobraževanje na domu
Komisija za učenki 1. razreda
1.Katja Matijovc
2. Silvestra Robnik
3. Maja Brinovšek
Člani komisije za 4. razred:
1.Bernardka Ipavec
2. Nataša Čopič
3. Maja Brinovšek

NADZORNI UČITELJI ZA IZVEDBO NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA
OB KONCU 2. in 3. VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA
Nadzorni učitelji za izvedbo NPZ bodo imenovani po navodilih RIC za šolsko leto 2021/2022
– izvedbeni načrt.
9.5.

NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA (določa 64. člen Zakona o osnovni šoli).
V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim
se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.
Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.
V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja
iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih,
matematike in prvega tujega jezika.
V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja
iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih,
matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako,
da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri
predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni
šoli. V šolskem letu 2021/2022 bo tretji predmet na naši šoli KEMIJA.
Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.
Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za
razvrščanje šol.
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9.6. KOMISIJA ZA UNIČENJE DOKUMENTACIJE
Člani so:
● Katarina Verbuč
● Polona Škrubej
● Marija Robnik

Komisije je sestavljena na podlagi določil Pravilnika o zbiranju in varovanju podatkov ter
Pravilnika o šolski dokumentaciji.

10.

PRILOGE:

Program zdravstvene vzgoje za šolsko leto 2021/2022
Program logopedskega dela
Program dela defektologinje
Program vrtca - enota Luče
Program vrtca - enota Solčava
Aktivnosti za dosego ciljev
Urnik od 1. septembra 2021 dalje
Urnik dežurstva učiteljev
Urnik govorilnih ur posameznih učiteljev
Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka
Urnik individualnega dela
Urniki za vzgojitelje in oddelke in tedenski razpored delovnega časa za strokovne delavce
Publikacija Osnovne šole Blaža Arniča Luče
Publikacija vrtca v Lučah in Solčavi
Plan dela Sveta šole
Plan dela Sveta staršev
Plan izobraževanja strokovnih delavcev
Plan interesnih dejavnosti
Plan razrednih ur
Plan dela Šolskega parlamenta
Program dela svetovalne službe
Program dela vodje šolske prehrane
Modeli za organizacijo in izvajanje pouka v primeru epidemije koronavirusa (po priporočilih
MIZŠ in NIJZ.
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Letni delovni načrt OŠ Blaža Arniča Luče je obravnaval učiteljski zbor in Svet staršev v
septembru 2021. Na predlagano obliko z vsemi zapisanimi aktivnostmi obveznega,
razširjenega in nadstandardnega programa je s sklepoma učiteljski zbor, 28. 9. 2021, Svet
staršev pa 29. 9. 2021 podal pritrdilno mnenje. Tako Svet staršev sprejema sklep: Svet
staršev pritrjuje tudi aktivnostim, ki jih ob začetku šolskega leta ni bilo mogoče zapisati
konkretno v sam dokument in se nanašajo predvsem na tekmovanja, nastope in vse ostale
aktivnosti, s katerimi starši tekom leta pisno soglašajo, zavod pa se obvezuje vse aktivnosti
izvesti v skladu z obstoječo zakonodajo.
Svet zavoda je LDN sprejel na seji sveta zavoda dne, 29.9. 2021. Priloge kot so LDN
učnih predmetov, oddelkov in skupin so shranjene v elektronski obliki pri ravnatelju
in učitelju, potrdila o oddani dokumentaciji pa izkazujejo učitelji s potrdilom
ravnatelja.

Predsednica SVETA
ZAVODA:

Ravnateljica:
Žig

Karmen Oset
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