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Šolsko leto 2019/20
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Vizija in poslanstvo
Osnovne šole Ivana Babiča-Jagra Marezige

Strokovno voden pouk in dejavnosti
Dobro počutje
Urejeno okolje ter izraba okolice za učne dejavnosti
Integriteta
Usmerjenost vseh deležnikov k skupnim ciljem
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OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA-JAGRA
Marezige 33a, 6273 Marezige
http://www.osmarezige.si
Št. transakcijskega računa: 01250-6030656604
Davčna številka: 34559477
Ravnateljica: Adelina Pahor, prof.
Poslovna sekretarka: Tanja Miklavec, Milena
Piciga
Računovodkinja: Simona Prelovšek, Vanja
Levakov Korošec
Računalničar. Borislav Đukić
Kuhinja: Doris Kocjančič, Mira Kocjančič, Lidija
Sever, Ramiza Čejvanović
Čistilke: Asmira Bašić, Zora Marić, Sanja
Nikodinović
Hišniki: Zdravko Bajc, Danijel Urankar
Multiplikatorka POŠ: Petra Grmovšek
Javni delavec: Matjaž Marušič
POSLOVNI ČAS: od ponedeljka do petka
Jutranje varstvo
Redni pouk
Podaljšano bivanje
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole
Popoldanske dejavnosti v organizaciji
najemnikov
Enota vrtca

6.30 – 8.77
8.00 – 14.20
11.35 - 16.35
12.25 - 16.35
12.30 - 21.50
6.30. - 16.30
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Telefonske številke
ravnateljica
tajništvo

05 663 72 52
05 663 72 50
041 784 608

Računovodja

05 1346674

fax

05 663 72 51

zbornica

05 663 72 54

oddelki PB

031 765 416

svetovalna služba

05 663 72 53

kuhinja

05 663 72 55

knjižnica

05 663 72 57

vrtec

05 663 72 56

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.
Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile,
prireditve) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto,
nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen
dela prost dan.
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USTANOVITELJ
Ustanovitelj šole je Mestna občina Koper.
ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš obsega območje KS Marezige, KS Boršt, KS
Vanganel in naselje Župančiči.
UPRAVLJANJE
Šolo upravljata ravnatelj in svet šole.
Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki
ustanovitelja, pet predstavnikov zavoda in trije predstavniki
staršev.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so:
učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in
razredniki.
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE -SUŠ
V šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna
skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev. Učenci
oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost
učencev šole.
ŠOLSKI PARLAMENT
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole.
Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.
SVET STARŠEV
V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je
posvetovalni organ ravnatelja. Sestavljajo ga starši,
predstavniki vsakega oddelka šole in vrtca.
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RODITELJSKI SESTANKI

1. Roditeljski sestanek
1.r

2.9.2019

ob 18.00

2.,3.r

17.9.2019

ob 17.00

4.r

16.9.2019

ob 17.30

5.r

16.9.2019

ob 18.00

6.r

16.9.2019

18.30

7.,8.,9.r

16.9.2019

ob 18.00

2. Roditeljski sestanek:
- po prvem ocenjevalnem obdobju v februarju 2020

3. Roditeljski sestanek:
predvidoma v maju 2020
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GOVORILNE URE
SKUPNE GOVORILNE URE
Govorilne ure za starše so vsak drugi torek v mesecu, razen
v mesecu septembru, februarju in maju, in sicer
1. triletje
2. triletje
3. triletje

od 16.00 do 17.00
od 17.00 do 18.00
od 17.00 do 18.00

ter v dopoldanskih urah v dogovoru z učitelji
(tel.št. zbornice 05 663 72 54):
UČITELJ

DAN - URA

BARBARIČ MATEJA

Ponedeljek, 5.ura

BOROTA ŠRAJ ANA

Sreda, 6.ura

BRADAŠ TURK
VALENTINA
CURKOVA MATEA

Sreda, 1.šolska ura
Sreda, 5.ura

ČELHAR TAMARA

Torek, 3.ura

DOMINIĆ RADIVOJEVIĆ
TATJANA
ĐUKIĆ BORISLAV

Ponedeljek, 4.ura
X
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FRANČEŠKIN DARJA

Četrtek, 6.ura

GOSTIŠA NATAŠA

Sreda, 2.ura

GRMOVŠEK PETRA

X

JANKO VALTER

Ponedeljek, 3.ura

JANKO NADJA

Sreda, 3.ura

KOZJAK SIMONA

Sreda, 4.ura

KOZLAN NELY

Sreda, 5.ura

KOZLOVIČ LORIJANA

Sreda, 3.ura

KOZLOVIČ SILVIJA

Četrtek, 5.ura

LISJAK SUZANA

Torek, 5.ura

MARŠIČ MARTINA

Četrtek, 4.ura

PECELJ VIKTORIJA

Sreda, 4.ura

POBEGA DAMJAN

Sreda, 3.ura

PUCER MAJA

Ponedeljek, 2.ura

RODICA KLAVDIJA

X

STRLE BRIGITA

Petek, 2.ura

ŠERGON OMAHEN
Torek, 3.ura
NEVENKA
TAVČAR JERMANČIČ
Torek, 4.ura
KATJA
TEDESCO LJUTIČ TAMARA Sreda, 6.ura

8

TOŠKAN KARMEN

Sreda, 4.ura

TROŠT PETRA

Četrtek, 2.ura

VEŽNAVER HRVATIN
LISAN
VIDMAR GREGOR

Sreda, 3.ura
Četrtek, 4.ura

URE POUKA
1. ura
2. ura
glavni odmor
3.ura
4.ura
5.ura
6.ura
7.ura
8.ura

8.00-8.45
8.50-9.35
9.35-10.00
10.00-10.45
10.50-11.35
11.40-12.25
12.25-13.15
13.35-14.20
14.25-15.05
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PREDMETNIK

Predmetnik
OBVEZNI
PROGRAM

število ur
tedensko
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r

Slovenščina
SLO
Matematika
MAT
Angleščina
TJA
likovna umetnost
LUM
glasbena
umetnost GUM
Družba
DRU
Geografija
GEO
Zgodovina
ZGO
dom.in držav.kult.
in etika DKE
spoznavanje
okolja
SPO
Fizika
FIZ

6

7

7

5

5

5

4 3,5 4,5

4

4

5

5

4

4

4

4

4

2

2

2

3

4

4

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2 1,5

2

1

2

2

2

1

1

1,5 1,5
2

3

3

3

3
2

2
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Kemija
KEM
Biologija
BIO
Naravoslovje
NAR
naravoslovje in
tehnika
NIT
tehnika in
tehnologija
TIT
Gospodinjstvo
GOS
Šport
ŠPO
3
izbirni predmet 1
izbirni predmet 2
izbirni premet 3
razredne ure
RU
dopolnilni/dodatni
DOP/DOD
1
RAZŠIRJENI
PROGRAM
neobvezni prvi tuj
jezik angleščina
N1A
Neobvezni drugi
tuj jezik

3

3

3

3

2

3

2

1

2

2

1,5

2

3

1

1,5

3

3

1

2 2 2
2/1 2/1 2/1
1 1
1
1 1
1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2
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italijanščina N2I
neobvezni drugi
tuj jezik ali
umetnost,
računalništvo,
šport, tehnika

2

2

2

Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne,
naravoslovne in tehniške dni (15).
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UČITELJI/RAZREDNIKI IN POUČEVANJE

razred

Učitelj/razrednik

1. a
2.a
2.b
3. a
3.b
4.a
4. b
5. r
6.a
6.b
7.r
8.r
9.r
MAT, FIZ
SLO
TJA
ZGO
GEO
TIT, IP Obdelava
snovi
LUM; IP Likovno
snovanje
ŠPO
KEM, NAR 6
BIO, NAR 7
GUM
OPB1

Mateja Barbarič, Katja Jermančič Tavčar
Silvija Kozlovič
Nataša Gostiša
Lorijana Kozlovič
Karmen Toškan
Darja Frančeškin
Martina Marsič
Nevenka Š. Omahen
Nely Kozlan
Lisan Vežnaver Hrvatin
Tamara Čelhar
Viktorija Pecelj
Damjan Pobega
Suzana Lisjak, Lisan Vežnaver Hrvatin
Viktorija Pecelj, Valentina Turk Bradaš
Nely Kozlan, Maja Pucer
Petra Troha
Ana Borota Šraj

OPB2
OPB3

Valter Janko
Nadja Janko
Brigita Strle, Gregor Vidmar
Tatjana Dominić Radivojević
Tamara Čelhar
Damjan Pobega
Matea Curkova
Klavdija Rodica, Katja Jermančič Tavčar,
Simona Kozjak
Gregor Vidmar, Petra Trošt, Lisan Hrvatin
Vežnaver
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OPB4
OPB5
Italijanščina
IP Računalniška
omrežja, NIP
Računalništvo
IP Šport za zdravje,
NIP Šport
IP Likovno
snovanje

Maja Pucer, Martina Marsič
Nevenka Šergon Omahen
Tamara Tedesco Ljutič
Lisan Hrvatin Vežnaver
Brigita Strle
Nadja Janko
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ŠOLSKI KOLEDAR

ponedeljek

2. september

ZAČETEK POUKA

ponedeljek –
petek

28. oktober – 1.
november

jesenske
počitnice

POČITNICE

četrtek

31. oktober

praznik

DAN REFORMACIJE

petek

1. november

praznik

DAN SPOMINA NA MRTVE

torek

24. december

pouk

PROSLAVA PRED DNEVOM
SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI

sreda

25. december

praznik

BOŽIČ

četrtek

26. december

praznik

DAN SAMOSTOJNOSTI
IN ENOTNOSTI

sreda – četrtek

25. december – 2.
januar

novoletne
počitnice

POČITNICE

petek

3. januar

pouka prost
dan

POČITNICE
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2
0
2
0

sreda – četrtek

1. januar – 2.
januar

praznik

petek

31. januar

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

petek

7. februar

pouk

PROSLAVA PRED
SLOVENSKIM KULTURNIM
PRAZNIKOM

sobota

8. februar

praznik

SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK, PREŠERNOV DAN

petek,
sobota

14. in 15. februar

pouk

INFORMATIVNA DNEVA
ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

ponedeljek
– petek

24. – 28. februar

zimske
počitnice

ZIMSKE POČITNICE ZA
UČENCE Z OBMOČJA
JUGOVZHODNE SLOVENIJE

ponedeljek

13. april

praznik

VELIKONOČNI PONEDELJEK

ponedeljek

27. april

praznik

DAN UPORA PROTI
OKUPATORJU

ponedeljek –
petek

27. april – 1. maj

prvomajske
počitnice

POČITNICE

petek, sobota

1. in 2. maj

praznik

PRAZNIK DELA

NOVO LETO
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15. junij

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBD.
ZA
UČENCE 9. R.; RAZDELITEV SPRIČEVAL
IN OBVESTIL

sreda

24. junij

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBD.
ZA UČENCE 1. – 8. R.; RAZDELITEV
SPRIČEVAL IN OBVESTIL; PROSLAVA
PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI

četrtek

25. junij

praznik

DAN DRŽAVNOSTI

petek –
ponedeljek

26. junij – 31.
avgust

poletne
počitnice

POČITNICE

ponedeljek

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. junij – 29. junij 2020

1. rok

učenci 9. razreda

26. junij – 9. julij 2020

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

18. – 31. avgust 2020

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda

Pri predmetih, ki se izvajajo strnjeno (fleksibilni predmetnik), učenec opravlja
izpit naknadno v rokih, ki jih določi ravnatelj, vendar ne prej kot v desetih dneh
po zaključku predmeta.
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Preverjanje se izvaja ob koncu II. in III. vzgojno-izobraževalnega obdobja, in sicer
za slovenščino, matematiko, angleščino (6.r), tretji predmet za 9.razred določi
MIZŠ v septembru.
Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni.
torek

5. 5. 2020

slovenščina 6. in 9. razred

četrtek

7. 5. 2020

matematika 6. in 9. razred

ponedeljek

11. 5. 2019

šport

9. razred

angleščina

6. razred

18

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (IP)
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, kise bodo izvajali v 3. triadi:
računalniška omrežja, italijanščina 1 in 3, šport za zdravje,
obdelava gradiv: les, kovine, umetne mase, likovno snovanje 1
in 2.

V devetletki ponuja šola v zadnji triadi izbirne predmete.
Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov:
družboslovne in naravoslovno-tehnične. Glede na izvajanje pa
loči triletne, dvoletne, enoletne (vezane na razred) in enoletne
predmete.
V skladu s sedanjo zakonodajo učenec obvezno izbere dve uri
pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi
tri ure, če s tem soglašajo starši. Predmetov, ki so enoletni in so
jih učenci že obiskovali, si ne morejo ponovno izbrati. Izbirni
predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Ko se učenec
odloči, da bo obiskoval določene izbirne predmete, mora biti
obvezno prisoten pri pouku le-teh. Vsaka odsotnost bo
zabeležena v dnevnik in jo je potrebno opravičiti z opravičilom.
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Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim
programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja
pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko.
Uveljavljanje glasbene šole označite na prijavnici za izbirne
predmete. Starši posredujejo potrdilo o vpisu njihovega
otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.
Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni
upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko
leto.
Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za
posameznega učenca zabeleži v dnevnik in redovalnico
oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih
predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se
v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.
Tuj jezik poteka dve uri tedensko in je hkrati triletni predmet,
kar pomeni, da mora učenec najprej opraviti tuj jezik I, če želi
obiskovati tuj jezik II, oziroma III. Če učenec izbere kot izbirni
predmet tuj jezik, je s tem že izbral dve uri izbirnega pouka
tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si
tega ne želi.
Učenec naj si izbere predmet, ki ga zanima, upošteva naj svoje
sposobnosti in bodočo poklicno usmerjenost. Svetujemo
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staršem, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete
predmet, pri katerem bo lahko, glede na svoje sposobnosti in
interese, najbolj uspešen.
Okvirni rokovnik:
Maj: učenci dobijo predstavitev predmetov, navodila s
prijavnico za izbirne predmete ; skupaj s starši se pogovorijo o
svoji izbiri. Predstavitev je tudi na spletni strani šole.
Maj: učenci vrnejo razrednikom podpisano in izpolnjeno
prijavnico za izbirne predmete.
Maj, junij: oblikovanje skupin in usklajevanje učenčevih
interesov.
September: zadnji čas za popravek svoje izbire, vendar so
spremembe možne le v okviru oblikovanih skupin in v skladu z
normativi, ki veljajo za določeno skupino.
Po 30. 9. 2019 je zaključek postopka – spremembe niso več
možne.
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIP)
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI , ki se bodo izvajali v
2.TRIADI:
šport, italijanščina, računalništvo.
Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom
Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26.
7. 2013), po katerem šola za učence 1. razreda ponuja pouk
prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet, za
učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk iz drugega tujega
jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike ter za
učence 7., 8. in 9. razreda pouk drugega tujega jezika kot
neobvezni izbirni predmet. Učenec lahko izbere največ dve uri
pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 2. TRIADE
V šol. letu 2017/18 učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo
največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov. Učenci bodočega
4., 5. in 6. r. so na naši šoli izbirali med sledečimi predmeti:
drugi tuj jezik-italijanščina, šport, tehnika, računalništvo in
umetnost. Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega
predmeta se oblikuje za najmanj 12 učencev, v skupini pa je
lahko največ 28 učencev. Na začetku šolskega leta imajo učenci
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en mesec časa za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko
vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z
njihovim urnikom.
Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno
izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno
obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od
pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot
obvezne ure. Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in
ocena se zapiše v spričevalo. Učenec lahko vsako leto zamenja
neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri
istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja
v vsem obdobju. Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno
upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni
program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni
v urnik med obvezne predmete.

23

ORGANIZIRANI DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
1. razred
Jesenski pohod
20. 9. 2019, petek
Relacija: Rokavci
Mateja B./Katja T. J.

2. razred
Jesenski pohod
20. 9. 2019, petek
Relacija: Rokavci
Mateja B./Katja T. J.

Spomladanski pohod
Lačna
9. 4. 2020, četrtek
Relacija: Kubed-Lačna
Gregor Vidmar
FLEKSIBILNI
STROŠKI PREVOZA:
RELACIJA: Mar. –
Kubed - Marezige

Spomladanski pohod
Lačna
9. 4. 2020, četrtek
Relacija: Kubed-Lačna
Gregor Vidmar
FLEKSIBILNI
STROŠKI PREVOZA:
RELACIJA: Mar. –
Kubed - Marezige

3. razred
Jesenski pohod
18. 9. 2019, sreda
Relacija: Rokavci
Lorijana, Katja T. J.
(spremljevalec)
Spomladanski pohod
Lačna
9. 4. 2020, četrtek
Relacija: Kubed-Lačna
Gregor Vidmar
FLEKSIBILNI STROŠKI
PREVOZA:
RELACIJA: Mar. – Kubed
- Marezige

Atletika
april 2020
Brigita + razredniki
FLEKSIBILNI
STROŠKI PREVOZA
RELACIJA MarezigeKP-Marezige

Atletika
april 2020
Brigita + razredniki
FLEKSIBILNI
STROŠKI PREVOZA
RELACIJA MarezigeKP-Marezige

Atletika
april 2020
Brigita + razredniki
FLEKSIBILNI STROŠKI
PREVOZA
RELACIJA Marezige-KPMarezige

Tenis + pohod (Talos
Vanganel)
25. 5. 2020, torek
Lorijana, Katja

Tenis + pohod (Talos
Vanganel)
25. 5. 2020, torek
Lorijana, Katja

Tenis + pohod (Talos
Vanganel)
25. 5. 2020, torek
Lorijana, Katja
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Čofotanje in igre na
plaži
18. 6. 2020, četrtek
Maja Pucer
FLEKSIBILNI
STROŠKI PREVOZA
RELACIJA MarezigeKP-Marezige

Čofotanje in igre na
plaži
18. 6. 2020, četrtek
Maja Pucer
FLEKSIBILNI
STROŠKI PREVOZA
RELACIJA MarezigeKP-Marezige

Čofotanje in igre na plaži
18. 6. 2020, četrtek
Maja Pucer
FLEKSIBILNI STROŠKI
PREVOZA
RELACIJA Marezige-KPMarezige
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KULTURNI DNEVI
1. razred
Prvi šolski dan
2. 9. 2020, ponedeljek
Mateja B.

2. razred
Zaključna šolska
prireditev
24. 6. 2020, sreda
Tamara T. Ljutič +
razredniki

3. razred
Zaključna šolska
prireditev
24. 6. 2020, sreda
Tamara T. Ljutič +
razredniki

Gledališče
21.-25. 10. 2019,
Mehurčki (Projekt
svetilnik)
Karmen T.
Vstopnica: 5 eur + (učna

Gledališče
21.-25. 10. 2019,
Mehurčki (Projekt
svetilnik)
Karmen T.
Vstopnica: 5 eur + (učna

ura v gledališču 2 eur )

ura v gledališču 2 eur )

FLEKSIBILNI
STROŠKI PREVOZA
RELACIJA MarezigeKP-Marezige
(Možnost prevoza
gratis.)

FLEKSIBILNI
STROŠKI PREVOZA
RELACIJA MarezigeKP-Marezige
(Možnost prevoza
gratis.)

Gledališče
21.-25. 10. 2019,
Mehurčki (Projekt
svetilnik)
Karmen T.
Vstopnica: 5 eur
FLEKSIBILNI STROŠKI
PREVOZA RELACIJA
Marezige-KP-Marezige
(Možnost prevoza gratis.)

Dan kulture
7. 2. 2020, petek
½ dneva: gledališka
predstava Društvo za
boljši svet
Jasmina
Vstopnica: 3 eur
½ dneva: šolska
proslava
OPB
Dan odprtih vrat Kulturna dediščina
17. 4. 2020 –popoldan

Dan kulture
7. 2. 2020, petek
½ dneva: gledališka
predstava Društvo za
boljši svet
Jasmina
Vstopnica: 3 eur
½ dneva: šolska
proslava
OPB
Dan odprtih vrat Kulturna dediščina
17. 4. 2020 –popoldan

Dan kulture
7. 2. 2020, petek
½ dneva: gledališka
predstava Društvo za boljši
svet
Jasmina
Vstopnica: 3 eur
½ dneva: šolska proslava
OPB
Dan odprtih vrat Kulturna dediščina
17. 4. 2020 –popoldan
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Team: Tamara L. T.,
Mateja B. Martina, Ana

Team: Tamara L. T.,
Mateja B. Martina, Ana

Team: Tamara L. T.,
Mateja B. Martina, Ana
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NARAVOSLOVNI
DNEVI
1. razred
Naravni rezervat
Strunjan
26. 5. 2019, torek
Mateja Barbarič
Vodenje: 2 eur
FLEKSIBILNI
STROŠKI PREVOZA
RELACIJA Marezige Strunjan -Marezige

2. razred
Rakov Škocjan
15. junij 2020
Silvija Kozlovič
Vodenje: 2 eur
FLEKSIBILNI
STROŠKI PREVOZA
RELACIJA Marezige RŠ - Marezige
cca. 9,7 eur

Različna življenjska
okolja
maj/junij
Mateja

Od zrna do kruha
(Narin)
marec 2020
Silvija, Nataša
Vodenje: 6,80 eur
FLEKSIBILNI
STROŠKI PREVOZA
RELACIJA Marezige Narin - Marezige
Skrb za zdravje
Preko leta
Silvija

Skrb za zdravje
Preko leta
Mateja + 1 učitelj,
Tatjana Bočaj

3. razred
Čebelarski dan
(Lukovica)
2. 6. 2020, torek,
Karmen, Lorijana
Vodenje: 1,5 eur
FLEKSIBILNI STROŠKI
PREVOZA RELACIJA
Marezige - Lukovica – Ma.
cca 14,5 eur
Na gradu, Glem
oktober 2020
Lorijana
FLEKSIBILNI STROŠKI
PREVOZA RELACIJA
Marezige - Glem –
Marezige; cca. 4 eur

Sistematski pregled in
zdravstvena vzgoja
Preko leta
Lorijana
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TEHNIŠKI DNEVI
1. razred
Urejanje šol.
potrebščin in učilnice
3. 9. 2019, torek
razrednik

2. razred
Urejanje šol. potrebščin
in učilnice
3. 9. 2019, torek
razrednik

3. razred
Urejanje šol. potrebščin
in učilnice
3. 9. 2019, torek
razrednik

Sistematski pregled s
cepljenjem (ZD Koper)
Po programu
2 različna dneva (1. r.)

Izdelki v sklopu
kulturne dediščine
marec/april
razredniki

Izdelki v sklopu kulturne
dediščine
marec/april
razredniki

Nega ustne votline in
zob (v šoli Marezige,
ambulanta šole Antona
Ukmarja) + Promet
Preko leta
Mateja+ Tatjana
Srebrnič

Izdelovanje izdelkov za
šolski sklad in novoletni
bazar ter krasitev
razreda
oktober/ november
Silvija Kozlovič, Nataša
G.

Sistematski pregled
zobovja + Promet
Po programu, v teku leta
Karmen, Lorijana
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4.r
TEHNIŠKI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

NARAVOSLOVNI
DNEVI

KULTURNI
DNEVI

Tehnični
izdelek

Pohod Lačna

Rakov Škocjan

Tehnični
izdelek

Pohod na
Dvore

Ogled vodarne
Cepki

Delavnica
Rdečega križa

Pohod v Lopar
in ogled hiše
od Bardinca
Atletika

Predavanje
(Bočaj)
Rokavci

Dan
samostojnosti
in enotnosti,
Prešernov dan,
Dan državnosti
Tekmovanje
Rdečega križa
Koper
Dan odprtih
vrat

Priprava na
Dan odprtih
vrat

Plavanje
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5.r
TEHNIŠKI
DNEVI
Izdelava
barometra
(ŠVN)
3.-7.2.2020
Izdelava
brizgalke
(ŠVN)
3.-7.2. 2020
Izvir Rižane
ogled vodarne
v Cepkih
(april-maj 20)
Izdelava zmaja
in letala
(junij 2020)

ŠPORTNI
DNEVI
Pohod (jesen
2019) /s
predmetno
stopnjo
ŠVN Smučanje
Rogla
februar 2020)

NARAVOSLOVNI
DNEVI
Rakov Škocjan
(CŠOD) april 2020

KULTURNI
DNEVI
Dan odprtih vrat
(17.4. 2020)

Voda in njene
lastnosti (ŠVN)
3.-7. februar 2020

ŠVN Pohod
(Rogla -februar
2020)

Lastnosti snovi
junij 2020

½ Dan
samostojnosti +
½ Dan državnosti
(prireditvi)
Rovka Črkolovka
(zaključek in
prireditev)
april 2020

Atletika
(april 2020)
Plavanje
( junij 2020)
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6.r
TD

ŠD

Preizkusi lesnih
materialov
(Valter)
Inštitut Izola

Plavalno
testiranje
(Brigita)
September/ok
tober
BUS + bazen 7
EUR (3,5 EUR
sofinan.)

CŠOD Arboretum
(Tatjana)
29. 5. 2020
BUS + 1,5 EUR

ŠVN

ŠVN

ŠVN

ŠVN

Erasmus + ali
Tatjana

DOV –
KULTURNA
DEDIŠČINA
17.4.
(Tamara Ljutič)

SISTEMAT
SKI
PREGLED
Geografska
ekskurzija
(Ana)
Planetarium
BUS +
vstopnina

ŠVN

ND

KD
½ - Gledališče
1/2 – Proslava:
Dan
samostojnosti in
enotnosti
(Karmen)
december

Atletika
(Brigita)
April
BUS
Vodne
aktivnosti
(Brigita)
BUS
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7.r
TD

ŠD

ŠVN

Pohod
(Brigita)
September
BUS

ŠVN

Sneg
(Brigita)
Januar/februa
r
BUS

Geografska
ekskurzija
(Ana)

Pohod(Brigita)
BUS

ERASMUS+
(Tamara Čelhar)

Atletika
(Brigita)
April
BUS

ND

KD

Bioexo
(Tamara Čelhar)

ŠVN

ŠVN

½ Gledališče
(Viktorija)
1/2 dan
samostojnosti in
enotnosti
(Karmen)
december

ŠVN

DOV – KULTURNA
DEDIŠČINA
17.4.
(Tamara Ljutič)

Vodne
aktivnosti
(Brigita)
BUS
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8.r
TD

ŠD

ND

ŠVN

Pohod
(Brigita)
September
BUS

CŠOD Reka sedmih
imen
8.10.2019
(Ana)
BUS + 2 EUR

ELEKTRO IN
POMORSKA
ŠOLA
(Jasmina)
BUS

Sneg
(Brigita)
Januar/februa
r
BUS

ŠVN

HRANA, VONJI
IN OKUSI
(Tamara Čelhar)

ŠVN

SISTEMATSKI
PREGLED

Atletika
(Brigita)
April
BUS

ŠVN

KD
½ Gledališče
(Viktorija)
1/2 dan
samostojnosti in
enotnosti
(Karmen)
december

ŠVN

DOV – KULTURNA
DEDIŠČINA
17.4.
(Tamara Ljutič)

Vodne
aktivnosti
(Brigita)
BUS
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9.r
TD

ERASMUS+
(Tamara Čelhar)

NOČ
RAZISKOVALCE
V – Zdravstvena
šola
(Jasmina)
27. september
BUS

ŠVN

½ srečelov, ½
krst
December, junij
(Damjan)

ŠD

ND

KD
1/2 Gledališče
(Viktorija)
1/2 dan
samostojnosti in
enotnosti
(Karmen)
december

ŠVN

CŠOD Dimnice
(Ana)
15.10. 2019
1,5 EUR + 4,5 EUR
BUS

Sneg
(Brigita)
Januar/februa
r
BUS

Biotehnologija
(Tamara Čelhar)

ŠVN

ŠVN

DOV – KULTURNA
DEDIŠČINA
17.4.
(Tamara Ljutič)

Atletika
(Brigita)
April
BUS
ŠVN

Zaključna
ekskurzija
(Damjan)
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DODATNI, DOPOLNILNI POUK, TEČAJNE OBLIKE

DODATNI POUK
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih
predmetih presegajo standarde znanja in učencem, ki so
identificirani kot nadarjeni učenci na določenih področjih, je
namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi
vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno
učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, udeležba
na naravoslovnem taboru podpira doseganje višjih učnih ciljev.
DOPOLNILNI POUK
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno
razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z
drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne
cilje. Poteka po urniku, objavljenem v septembru.
TEČAJNE OBLIKE POUKA
Za učence od 1. do 3. razreda je organizirana tečajna oblika
pouka italijanskega jezika, ki poteka dve šolski uri na teden.
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ŠOLA V NARAVI/TABOR ZA NADARJENE
ŠVN
3.razred
5.razred
6. – 9.razredi

24. – 27. marec 2020, Debeli rtič
3. – 7. februar 2020, Rogla
18.-22.5.2020, ČŠOD Ajda, Štrk, Trilobit

TABOR ZA NADARJENE
2. – 4. Oktober

PRIREDITVE

Sprejem prvošolcev - prvi šolski dan
Literarni večer ob obeležitvi 80 – letnice pisatelja Toneta
Tomšiča v OŠ Ankaran (OŠ Ankaran, Gračišče, Marezige)
Proslava ob ustanovitvi mornariškega odreda Lopar - oktober
2019
Literarni večer – Pionirji istrske poezije: Alojz Kocjančič,
Ferruccio Jakomin in Emil Pribac v kulturnem domu v Pobegih
(OŠ Prade, Gračišče in Marezige)
Komemoracija 1. november v Marezigah (1.- 5. razred)
Martinja – lokalni praznik v Marezigah
Proslava za Dan samostojnosti in enotnosti + novoletna
prireditev
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Kulturni praznik v večnamenskem prostoru + Društvo za boljši
svet (gledališka predstava v dvorani kulturnega doma
Marezige)
Dan odprtih vrat – petek, 17.4.2020: zaključek projekta
Kulturna dediščina
Libris- obisk literarnega ustvarjalca
Zaključna prireditev tekmovanje za čiste zobe (2.– 5.r)
Zaključek bralne značke v maju 2020
Praznik refoška
Zaključne prireditve za starše v juniju
Zaključna prireditev, podelitev štipendije iz Jakominovega
sklada in proslava ob Dnevu državnosti

PROJEKTI
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

POPESTRIMO ŠOLO 2017 – 2021 (Petra Grmovšek)
ERASMUS +
KULTURNA DEDIŠČINA
LITERARNI VEČERI:
- PIONIRJI SLOVENSKE ISTRE (z OŠ Prade in Gračišče),
- 80-letnica TONETA TOMŠIČA (zOŠ Ankaran in Gračišče)
NAJ UČENEC (od 1.r. do 5.r)
ZLATO PERO – nagrada ravnateljica (razrednik 9.r)
JAKOMINOV SKLAD ZA UČENCA Z NAJBOLJŠIMI UČNIMI
DOSEŽKI
BRALNA ZNAČKA (od 1.r. do 3.r.; razredniki, Viktorija
Pecelj, koordinatorica Valentina T.Bradaš )
EKO BRALNA ZNAČKA (od 1.r. do 3.r.; razredniki)
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10. ZLATI SONČEK (1.,2.r., 3.r.)
11. NOČ Z ANDERSENOM (od 1.r. do 3.r)
12. NOČ KNJIGE (6.-9.r)
13. MARTIN KRPAN, Brigita Strle (4., 5., 6. R)
14. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, T. D.Radivojević 1. – 9.r
15. ČISTI ZOBJE . - 5.r
16. RDEČI KRIŽ, Darja Frančeškin1. – 9.r
17. PODARI ZVEZEK 1.-9.r Jasmina Škvarč
18. ZBIRANJE TONERJEV
19. ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA
Projekti z zunanjimi izvajalci (6):
1. MLADI RAZISKOVALEC (Ana Borota Šraj)
2. ZDRAVSTVENA VZGOJA, Tatjana Bočaj
3. POMOČ MLADIM PRI VSTOPU NA TRG DELA ZAVOD PAPILOT
4. Mladinske delavnice za 8. in 9.r v sodelovanju s CSD
Koper (Jasmina Škvarč)
5. Zavod 7:Neodvisen.si – IZZIVALNE ULICE, 1.-9.R +
PREDAVANJE ZA STARŠE
6. SHEMA SLOVENSKEGA SADJA IN MLEKA –
Ministrstvo za kmetijstvo
Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih
izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih
dejavnosti ter udeležbo na proslavah in prireditvah v Mestni
občini Koper.
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TEKMOVANJA
1. Tekmovanje za čiste zobe (od 2.r. do 5.r.)
2. Vesela šola 4. – 9 r
3. Bralna značka - italijanščina 5. – 8.r
4. Bralna značka - angleščina 4. – 9.r
5. Oljka, ali te poznam 5.r
6. Rdeči križ – prva pomoč 6. – 7.r
7. Eko kviz 6. – 8.r
8. Knjižni kviz 1. – 9.r
9. Športna tekmovanja 1. – 9.r
10. Proteusovo tekmovanje iz biologije 8., 9.r
11. Preglovo tekmovanje iz kemije 8.,9.r
12. Vegovo tekmovanje iz matematike 1. – 9.r
13. Tekmovanje iz logike 3.- 9.r
14. Matematični kenguru – 1.triada
15. Šolsko tekmovanje iz logike – 1.triada
16. Stefanovo tekmovanje iz fizike 8.,9.r
17. Tekmovanje v znanju angleščine 9.r
18. Tekmovanje iz zgodovine 8.,9.r
19. Tekmovanje iz geografije 7. – 9.r
20. Cankarjevo tekmovanje 4.- 9.r
21. Mehurčki - Cankarjevo tekmovanje za 1. triado
22. Kresnička – naravoslovno šolsko tekmovnje - 1.triada
23. Zlata kuhalnica 7., 8.r
24. Tekmovanje za gasilske krožke 1. - 9.r
25. Računanje je igra 1.-4.r
26. Beremo z Rovko Črkolovko 5.,6.r
27. Znam več 1.-3.r
28. Vonj po Istri
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INTERESNE DEJAVNOSTI
ID

razred

MENTOR/
IZVAJALEC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

3-5

POBEGA

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

6

POBEGA

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

7-8

POBEGA

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

9

POBEGA

KOLESARSKI IZPIT

5

OMAHEN

TEHNIČNA PISMENOST

4-5

JANKO

MODELARSKI KROŽEK

4-5

JANKO

20
21
22

GASILSKI KROŽEK

3-9

JANKO

ANGLEŠKI KROŽEK

6-9

KOZLAN

KOLESARSKI KROŽEK

4

STRLE MARŠIČ

ŠAHOVSKI KROŽEK

1-9

POBEGA

PLANINSKI KROŽEK

1-9

ČELHAR

ERAZMUS

6-9

ČELHAR

GLEDALIŠKI KROŽEK

5-6

OMAHEN

ROVKA ČRKOLOVKA

6

PECELJ

NOVINARSKI KROŽEK

6-9

GRMOVŠEK

ROVKA ČRKOLOVKA

5

OMAHEN

PEVSKE URICE

1.-2

KOZLOVIČ S.

LJUDSKI PLESI

1-3

USTVARJALNICE

1-3

JERMANČIČ
TAVČAR
RODICA

RAZISKUJEMO

6-9

BOROTA ŠRAJ

KULTURNA DEDIŠČINA

6-9

Več mentorjev
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SPODBUJAJMO
USTVARJALNOST1
SPODBUJAJMO
USTVARJALNOST2
MEDSEBOJNA POMOČ

1-9

Več mentorjev

1-9

Več mentorjev

3-9

LJUTIČ TEDESCO

ROBOTIKA

6-9

ĐUKIĆ

BEREMO S TAČKAMI IN
RAZMIŠLJAMO
PRAVLJIČNE URICE

1-3

KOZJAK

1

BARBARIČ

ŠPORTNE DELAVNICE

1

VIDMAR

ŠPORTNE DELAVNICE

2

STRLE

MATEMATIČNI IN
JEZIKOVNI KROŽEK
LOGIKA, MATEMATIKA

3

TOŠKAN

6-9

LISJAK

ČEBELARSKI KROŽEK

1-6

ROŽAC JAKA

ZUNANJI PONUDNIKI

34
35
36
37

ROKOMET – deklice

RK 2013 KOPER

ROKOMET – dečki

RK 2013 KOPER

NOGOMET DEKLICE

NŠ Peter Kocjančič

NOGOMET

NOGOMETNA ŠOLA
KP
Plesni studio Petra,
ASK dance
Radmila
Vukmirović
ŠD Los Vanganelos

PLES
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ATLETIKA

39
40

TENIS
POŠ - POPESTRIMO ŠOLO
Različne interesne
dejavnosti (glej
spodnja tabela)

Petra Grmovšek
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POPESTRIMO
ŠOLO
E – PORTFOLIO
POKLICNE
USMERITVE

KO BOM VELIK
(POT V
PODJETNIŠTVO)

razred

cilji

6. – 9.
r

Spremljanje učenca skozi učna leta glede
na njegove interese, močne plati. Učence
se glede na interese vključi v različne oblike
dejavnosti (obiski na delovnih mestih), kjer
se spoznavajo s poklici, ki jih zanimajo ali
želijo spoznati.
Z učenci se opravijo razgovori, spoznavne
igre poklicev, izvedejo debatne delavnice in
različni testi za ugotavljanje splošnih
sposobnosti in interesov.

8. – 9.
r

Prikaz podjetništva razumljivo
osnovnošolskim učencem, učenci se
spoznajo s podjetništvom s pomočjo
namizne igre Firmakids slovenskega
podjetja Lisac&Lisac.
Povabimo na obisk podjetnika.
Učence povabimo na organiziran obisk za
spoznavanje poklicev na njihovih delovnih
mestih.
Učenci spoznavajo deficitarne poklice
preko povabljenih gostov ali izvedenih
delavnic v poklicnih okoljih (urar,
restavrator, izdelovalec suhe robe, lončar,
kamnosek).

ŠOLSKA
SPLETNA
KLEPETALNICA

6. r

Učenci se naučijo pravil primernega
internetnega komuniciranja, pasti
interneta, objavljati članke in fotografije.

EKO

3. – 5. r

Ustvarjanje izdelkov iz odpadnih in
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USTVARJALČEK

naravnih materialov. Osveščanje o
onesnaževanju, varstvu narave, ekologiji,
ravnanju z odpadki.

DELAVNICA
KALIGRAFIJE

4. – 9.r

Učenci se učijo tehnik kaligrafske pisave.

KOGNITIVNOGIBALNA VADBA

3. – 5. r

VAJE IZ
RETORIKE

8. – 9. r

Izvajanje gibalnih vsebin s pomočjo katerih
sprožimo pozitivni transfer gibalnih
vzorcev.
Za nadarjene učence kot poglobitev znanj
iz slovenščine. Učenci pripravljajo program
šolskega radia, učenci zbirajo material in
oblikujejo prispevke za radio.
Učenci osvajajo retorične prvine, znajo
oblikovati predstavitev, naučijo se
samozavestno izražati, razvijajo stik s
poslušalci.

SOCIALNE IGRE

1. – 9. r

IZMENJEVALNIC
A/PODARJEVAL
NICA

1. – 5. r

Učenci razvijajo socialne kompetence,
empatijo, izboljšujejo socialno klimo v
razredu.
Enkrat mesečno, učenci si
izmenjujejo/podarjajo različne stvari:
igrače, knjige, zbirateljski predmeti,
oblačila.

6. – 9.r

Andersenova noč, Noč knjige
Učenci se učijo kritičnega razmišljanja,
argumentiranja.

URE PRAVLJIC
MLADI FILOUK
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ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana je pomembna za skladen telesni in duševni razvoj otroka,
zato na šoli nudimo šolarjem malico, kosilo in popoldansko malico.
Šolska malica je sestavljena tako, da zadosti energetskim in biološkim
potrebam otroka v času med zajtrkom in kosilom. Čas namenjen za malico
in sprostitev je po drugi šolski uri.
Učenci, ki ne malicajo v šoli, morajo malico prinesti s seboj.
Otrokom, ki imajo zaradi kronične bolezni predpisano dieto, nudimo malico
prilagojeno predpisani dieti. Prosimo, da se o tem starši posebej pogovorite
z vodjo šolske prehrane, ki vam bo zagotovila, da bo otrok dobil ustrezno
malico. Vodja šolske prehrane je Tatjana D. Radivojević.
Kosilo se v šoli začne ob 12.20 in traja do 13.35.
Cene: malica - 0,80 €
kosilo - 2,80 €
popoldanska malica - 0,75 €.
Cene se lahko spremenijo po oceni sveta zavoda na prvi seji sveta v
septembru 2019.
Šolsko prehrano je potrebno odjaviti najkasneje do 9.00 ure tekočega dne
na tel. št.: 05 663 72 55 (šolska kuhinja) ali osebno v šolski kuhinji. Po
končani bolezni ali daljši odsotnosti bo učencu zagotovljen obrok, če bodo
starši ali učenec sam še isti dan pred začetkom pouka (do 8.00) obvestili
kuhinjo, da je prisoten pri pouku.
Posamezen obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri
športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, ekskurzijah, taborih, ŠVN in na
katerih sodeluje šola, odjavi šola.
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Za vsa vprašanja v zvezi s sobvencioniranjem šolske prehrane vam je na
voljo šolska svetovalna delavka Jasmina Škvarč, za vsa vprašanja v zvezi s
šolsko prehrano, jedilniki, organizacijo pa vodja prehrane Tatjana DominićRadivojević.
Malico, ki jo učenec ne poje v šoli, odnese domov.

Poleg šolske prehrane učencem v okviru Šolske sheme ponujamo
tudi sadje, zelenjavo in mleko.

JUTRANJE VARSTVO, VARSTVO VOZAČEV,
PODALJŠANO BIVANJE
Za učence vozače na razredni in predmetni stopnji je
organizirano varstvo od 7.20 do 8.00 ter od konca pouka do
15.20.
Za učence 1.r. je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 7.55
(do 7.00 v prostorih vrtca).
Učenci od 1. r do 5. r. se lahko po pouku vključijo v oddelke
podaljšanega bivanja do 1635.

Knjižnica je »srce šole«: predstavlja kulturno-informacijsko
središče, namenjeno učencem, učiteljem, drugim delavcem
šole in tudi staršem. V šolski knjižnici imamo več kot 8000 enot
leposlovnih in strokovnih knjig ter periodike.
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KNJIŽNICA

Učenci, strokovni delavci in ostali si lahko izposojajo
neomejeno število knjig, nekatere priročnike pa lahko
uporabljajo samo v knjižnici.
V sklopu dela knjižnice bodo za najmlajše učence potekale ure
pravljic, ure knjižnično-informacijskih znanj, interesne in ostale
dejavnosti.
Knjižničarka je Valentina Bradaš Turk.

KNJIŽNIČNI RED
Član šolske knjižnice postane vsak učenec ob vstopu v šolo.
Člani šolske knjižnice ne plačujejo članarine in zamudnine,
dolžni so dosledno upoštevati knjižnični red.
Knjig, izposojenih v šolski knjižnici, ni dovoljeno posojati dalje
(sošolcem, prijateljem, drugim osebam). Za knjigo je
odgovoren učenec, ki si jo je izposodil.
Knjige si lahko izposodite za 30 dni, pred iztekom tega roka
lahko izposojo podaljšate. Vsak učenec prejme knjižnjično
izkaznico, ki jo mora imeti ob vsakem obisku knjižnice s seboj.
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Poškodovano, uničeno in izgubljeno gradivo morate
nadomestiti z novim, enakim ali enakovrednim, pred iztekom
šolskega leta.
Dokler ne vrnete knjig, ki jim je potekel izposojevalni rok, si
praviloma ne morete izposoditi drugih.
Sezname nepravočasno vrnjenih knjig se pregleduje enkrat
letno, nato se izda skupno opozorilo za vsak razred.
Trdovratni zamudniki bodo dobili položnico za plačilo
nevrnjenih knjig. Pridni bralci si lahko izposodijo knjige tudi čez
poletne počitnice.
URNIK IZPOSOJE
PONEDELJEK,
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK

9.00−14.30
8.00−9.45
12.00−14.00
9.45−13.30
10.00−13.30

Knjižnica je zaprta v času izvajanja bibliopedagoških ur in
nadomeščanj pouka.

KNJIŽNIČNA PRAVILA
Knjižnica s čitalnico je učencem in strokovnemu osebju šole
dostopna ob dnevih pouka po urniku, ki je objavljen na vratih.
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V knjižnici se lahko zadržujete po pouku.
Upoštevajte, da so v knjižnici tudi druge dejavnosti. Ne motite
med pogovori za bralno značko.
Ob vstopu v knjižnico odložite nahrbtnik na za to določeno
mesto. S seboj ne prinašajte hrane in pijače.
Ravnajte se po pravilih bontona in ne ovirajte drugih
obiskovalcev knjižnice.
Če želite, lahko po pouku v čitalnici pišete domače naloge in se
učite.
Pred odhodom iz knjižnice pospravite za seboj.
Po knjigah ne lepite lepilnega traku. Če se knjiga raztrga, jo bo
popravila knjižničarka.
Kdor kljub opozorilom ne bo upošteval pravil, bo moral
knjižnico nemudoma zapustiti.
Knjižnični red in pravila ter navodila za bralno značko so
obešena tudi na oglasni deski v knjižnici.
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UČBENIŠKI IN ŠOLSKI SKLAD

Učenci si lahko učbenike izposodijo v šoli in jih ob izteku leta
vrnejo v knjižnico. Ob kocu šolskega leta šola objavi spisek
potrebnih učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin.
Učbeniški sklad ter delovne zvezke za 1. in 2.razred
subvencionira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
šolski sklad pa zavod sam (italijanščina 1.-3.r, geografski in
zgodovinski atlas, berilo za 1.r).
Upraviteljica skladov je Valentina Bradaš Turk.
V učbeniškem skladu hranimo več kot 70 kompletov učbenikov,
skupno več kot 1500 učbenikov . Za potrebe tečajne oblike
pouka italijanščine hranimo skupno 78 učbenikov.
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Se vam je že kdaj zgodilo, da sami niste kos učenju?
Ste kdaj prišli v spor s sošolci ali učitelji?
Imate težave doma ali sami s seboj?
Na vsa takšna in podobna vprašanja vam lahko pomaga
odgovoriti naša šolska svetovalna služba, ki jo vodi Jasmina
Škvarč .
 Svetovalna služba vzpostavi prvi kontakt z otrokom ob
vpisu v šolo. Če je otrok obiskoval naš vrtec, pa ga redno
spremlja že skoraj od plenic dalje.
 Ko otrok prestopi šolski prag, ga spremlja ob
vključevanju v oddelčno skupnost ter njegov napredek
pri šolskem delu.
 Spremlja delo učencev v oddelkih in priskoči na pomoč
ob različnih vzgojnih in učnih težavah. Velik poudarek
daje uspešnim in učinkovitim metodam učenja in
razvijanju učnih navad preko delavnic tako za učence
kot za starše (v okviru oddelčnih skupnosti ali
roditeljskih sestankov).
 Pri svojem strokovnem delu večkrat uporablja tudi
metode in tehnike mediacije, za katere se je tudi
usposobila na Inštitutu za mediacijo v Ljubljani.
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 Zelo pomemben korak v otrokovem razvoju je
ODLOČITEV ZA NADALJNJE ŠOLANJE. Za učence 8. in
9. razredov vodi poklicno informiranje in svetovanje ter
pomaga pri odločanju za vpis v srednjo šolo.
 Tudi otroci s posebnimi potrebami spadajo pod okrilje
ŠSS. V okviru strokovne skupine in ob sodelovanju s
starši pripravijo ustrezne individualne programe. Ob
posvetu z učitelji in ravnateljem razporeja ure
individualne in skupinske pomoči. Pri delu pomagajo
zunanji strokovni sodelavci: logoped, socialni pedagog
in defektolog.
 Vodi evidentiranje in identifikacijo nadarjenih učencev v
drugi in tretji triadi. Spremlja njihov napredek. Skupaj z
učitelji in starši išče različne načine kako razvijati
otrokov potencial.
 Priskoči na pomoč družinam v socialni stiski. Spodbuja
socialno ogrožene družine k udeležbi ugodnih počitnic;
nudi pomoč preko zunanjih inštitucij pri nakupu šolskih
potrebščin.
 Organizira in občasno tudi izvaja predavanja in
delavnice za starše, glede na njihove pobude in želje.
 Naš nepogrešljivi sodelavec so zunanje inštitucije, s
katerimi redno sodelujemo: CUEV Strunjan, CKSG
Portorož, Center za socialno delo Koper, Društvo
prijateljev mladine Koper, Škofijska in župnijska Karitas
Koper, Pedopsihiatrični dispanzer Lucija, itd.
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Če potrebujete nasvet, pomoč ali samo razgovor, se lahko
oglasite pri šolski svetovalni delavki Jamini Škvarč (tel.št.:05
663 72 53).
Uradne ure: SREDA, 7.30 do 14.00
Na voljo vam je tudi med rednimi govorilnimi urami predmetne
stopnje v popoldanskem času.

Z letošnjim šolskim letom je zaposlena kot svetovalna delavka
tudi Simona Kozjak, socialna pedagoginja, ki bo pri nas
izvajala dodatno strokovno pomoč za učence z odločbo.

Preko projekta Popestrimo šolo imamo zaposleno Petro
Grmovšek, inkluzivno pedagoginjo, ki pomaga učencem pri
reševanju učnih težav:

POMOČ PRI
ODPRAVLJANJU
PRIMANJKLJAJE
V (POP)

1. – 9. r

UČENJE UČENJA

1. – 9. r

Neposredno delo z učenci, ki ne dosegajo
standardov znanja individualno ali v
skupini, poudarek bo na odpravljanju
primanjkljajev pri funkcionalni in
matematični pismenosti. Učenci se vključijo
v dejavnost na pobudo razrednikov in
predmetnih učiteljev.
Dejavnost za zaključene skupine. Učenci se
učijo različnih strategij učenja, ki jih
preizkusijo v praksi.
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GLASBENA ŠOLA
Učenci se lahko vključijo v oddelke Glasbene šole Koper, ki
deluje na šoli.

ORGANIZIRANOST UČENCEV
Za uveljavljanje svojih interesov so učenci organizirani v:
• oddelčno skupnost, ki je temeljna oblika organiziranosti
učencev enega oddelka
• skupnost učencev šole, ki jo sestavljajo predstavniki
oddelčnih skupnosti; skupnost učencev šole ima mentorja,
ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole; pred
imenovanjem mentorja si mora ravnatelj pridobiti mnenje
skupnosti učencev šole
• šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole:
sestavlja ga devet učencev, ki jih izvoli skupnost učencev
šole; šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor najmanj
dvakrat letno. Mentorica je Lisan Vežnaver Hrvatin.
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PREVOZ IN VARNA POT V ŠOLO
Za varnost učencev šola odgovarja v prostorih šole in na
šolskem igrišču.
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Šolski avtobus pripelje otroke
pred šolo in jih od tam tudi odpelje. Učenci dobijo urnike
odhoda in prihoda avtobusov prvi šolski dan.
Za varnost vozačev na dvorišču odgovarja šola z nadzorom. Za
ostale učence, ki sami odhajajo domov ali na druge dejavnosti
izven šole, šola ne zagotavlja varnosti.
Starši so dolžni zagotoviti varen prihod otrok do šole. Posebno
previdno naj otroci prečkajo cesto na prehodu za pešce. Učenci
morajo poznati najvarnejšo pot do šole in vse njene pasti.
Učenci prvih razredov naj prihajajo v šolo v spremstvu odrasle
osebe.
Učenci, ki stanujejo dlje od 2 km od šole (naselje Babiči,
Marezige), ne pripada vozovnica, razen za naselje Montinjan.
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STATUS UMETNIKA / ŠPORTNIKA

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec,
ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi
učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja
umetnosti.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki
doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi
učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih
tekmovanjih s področja umetnosti.
Pridobitev statusa lahko predlagajo starši učenca.
Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti.
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom
med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih
dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.
Status učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom
časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi,
zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na
kateri je pridobil status.
Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih
utemeljenih razlogov status lahko miruje, dokler obstajajo
razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju.
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Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali
starši učenca.
O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči
ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem
obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem
vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega
učiteljskega zbora.
Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi
postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih
obveznosti.
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ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za učence 1., 3., 6. in 8. r. so organizirani sistematični
zdravstveni pregledi, za učence 1., 3. in 6. r. je organizirano
cepljenje, pri učencih 1. r. in 8.r. pa se opravi tudi pregled sluha.
Opravljajo se sistematični pregledi zob in učenje pravilnega
čiščenja in nege zob. Za vse učence poteka tudi program
zdravstvene vzgoje, ki ga vodi Tatjana Bočaj, VMS, referent za
zdravstveno vzgojo.
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HIŠNI RED – IZVLEČEK
OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI
PROSTOR
Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je
ustanovitelj dal šoli v upravljanje ali pa samo v uporabo in jih
šola vzdržuje ter za njih skrbi kot dober gospodar.
Območje šolskega prostora
V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola nadzoruje, in
sicer:
• objekt Osnovne šole Ivana Babiča-Jagra in pripadajoče
funkcionalno zemljišče,
• športna dvorana in pripadajoče funkcionalno zemljišče,
• objekt enote vrtca Osnovne šole Ivana Babiča-Jagra in
pripadajoče funkcionalno zemljišče.
Funkcionalno zemljišče šole je območje, namenjeno učencem
za uporabo v času pouka, med odmorom in v drugih
organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela. Pod
pripadajoče funkcionalno zemljišče se šteje:
• šolsko dvorišče,
• športno igrišče,
• ograjene površine,
• ekonomsko dvorišče ter
• površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojnoizobraževalno delo in varen prihod v šolo.
UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA
Šolski prostor se uporablja za izvajanje:
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•
•

vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole,
drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v
organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,
• dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj,
• oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v
soglasju z ustanoviteljem.
Delovanje političnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.
Dostop v šolske prostore
Glavni vhod je namenjen vstopu v šolo učencem od 2. do 9.
razreda, staršem, zaposlenim, drugim uporabnikom in
obiskovalcem. Odpira se ob 7.40.
Vhod v telovadnico je namenjen učencem 1.razreda ter
oddelku Glasbene šole Koper.
Vhod v enoto vrtca je namenjen otrokom vrtca, njihovim
staršem, zaposlenim, drugim uporabnikom in obiskovalcem.
Vhod je odprt od 6.30 do 8.00.
Vhod v šolo pri kuhinji lahko uporabljajo samo zaposleni v
kuhinji.
Prihajanje učencev in izvajalcev programov v šolo
Učenci morajo priti v šolo pravočasno in najmanj 5 minut pred
določenim časom za pričetek pouka oz. programa.
Odpiranje učilnic
Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred
učilnico, v kateri bo potekal pouk. Učilnice odpirajo učitelji. Če
učitelji zaklepajo učilnice v času petminutnih odmorov, morajo
zagotoviti, da se pouk prične točno po urniku zvonjenja.
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Prihajanje učencev v šolo
Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne
varnosti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo
starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem
pisno obvestili šolo.
V šolo prihajajo učenci ob določeni uri razen učencev, ki so
vključeni v jutranje varstvo in učenci vozači. Ob prihodu v šolo
se učenci v garderobi preobujejo v copate in odložijo oblačila.
Ključi garderobnih omaric
Ob začetku šolskega leta učenci od 3.r dalje dobijo v uporabo
garderobne omarice s ključi, za katere morajo skrbeti sami.
Stroške za izgubljene ključe krijejo starši. Če učenec nima
ključa, lahko garderobno omarico odpre tajnica. Učenec v
takem primeru počaka pred tajništvom ob 7.55, ko tajnica
odpira omarice.
Odhajanje učencev iz šole
Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih učenci zapustijo
šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih
prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih
vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno.
Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo
učencem vključenim v organizirano varstvo, učencem
vozačem, obiskovalcem popoldanske učne pomoči,
obiskovalcem popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v
šoli dogovorjenih dejavnostih.
Odhodi učencev med poukom
Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih
razlogov, kot so:
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•
•
•

odhod k zdravniku na podlagi predhodnega obvestila
staršev,
športne in druge dejavnosti na podlagi predhodnega
obvestila staršev,
obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa na podlagi
predhodnega obvestila staršev.

Izjemni odhodi učencev med poukom
Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod
pisno ali ustno zaprosijo starši.
V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina,
slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora razrednik, učitelj
ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o
njegovem stanju obvestiti starše, s katerimi se dogovori o času
in načinu odhoda učenca domov.
Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole
sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev
pooblaščene osebe.
Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki
odsotnosti učencev pod opombe. Učitelj vpiše vzrok odhoda
učenca iz šole in dogovor s starši o tem, kdaj in kako učenec
odide iz šole.
Vstop v šolo v popoldanskem času (interesne dejavnosti)
V popoldanskem času odklepa vrata mentor interesne
dejavnosti, h kateri je učenec namenjen.
Mentor interesne dejavnosti pospremi celo skupino učencev
tudi po končani vadbi do izhoda in poskrbi, da učenci zapustijo
šolsko stavbo. Enako velja za najemnike šolskih prostorov.
Učenci se preobujejo v šolske copate.
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po
šolski zgradbi
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Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po
šolskih zgradbah je omejeno. V učilnice lahko starši in
obiskovalci vstopijo samo z dovoljenjem ravnatelja. Zaradi
varnosti lahko ravnatelj gibanje dodatno omeji s posebnim
sklepom.
Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v
dogovorjenem času.

Pouk
Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj
zamudi več kot 5 minut, je reditelj dolžan sporočiti njegovo
odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje.
Šolske ure se začenjajo s pozdravom, umirjanjem učencev in
medsebojno komunikacijo. Način pozdravljanja določijo učenci
in učitelji sami.
Učitelj na začetku ure izpolni in uredi dokumentacijo dela
oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri pouku.
Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem
času so dolžni upoštevati dogovore o disciplini.
Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to
dovoli učitelj.
Uporaba mobilnih telefonov
V šolskih prostorih je kakršnakoli uporaba mobilnih telefonov
prepovedana.
• V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon,
zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa meni, da ga ima
učenec v šoli z vednostjo staršev.
• Če učenec mobilni telefon uporablja in ovira šolsko delo
(to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih,
ekskurzijah…), mu ga učitelj začasno odvzame.
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Odvzeti mobilni telefon učitelj preda ravnatelju, kjer
telefon lahko prevzamejo učenčevi starši.
Strogo je prepovedana uporaba mobilnih telefonov z
namenom fotografiranja ali snemanja v šoli.
Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne
telefone ne odgovarja.

Prepoved snemanja
• V šoli je prepovedana uporaba drugih naprav, ki
omogočajo kakršnokoli avdio in video snemanje šolskih
prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko
ima oseba za to dovoljenje vodstva šole).
• Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.
• Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola
obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in predpisov
o varstvu osebnih podatkov.
• Snemanje na šolskih prireditvah je namenjeno osebni
uporabi, javno predvajanje ali objava posnetkov nista
dovoljena.
Predvajalniki glasbe
Učencem med poukom in drugimi dejavnostmi ni dovoljena
uporaba različnih glasbenih predvajalnikov.

Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti
• Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge
predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z
njimi moti pouk ali ogroža svojo varnost in varnost
drugih. Učitelj po svoji presoji po pouku učencu vrne
predmet, ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo
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šole.
Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter
drugih psihoaktivnih sredstev je prepovedana v
prostorih šole in na pripadajočem funkcionalnem
zemljišču.
V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati snovi, ki
so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj
(npr. energetske pijače).
V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati:
nevarnih predmetov,
drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje.

Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita,
dragih ur …) ali večjih vsot denarja ne nosijo v šolo. Za
izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari šola ne
prevzema odgovornosti.
Ukrepi za varstvo vozačev
Učenci, ki zaključijo s poukom in odhajajo domov s šolskim
prevozom, so lahko vključeni v varstvo vozačev od 12.25 do
14.25.
• V času varstva vozačev se učenci lahko gibljejo le v
prostoru, ki ga določi učitelj v varstvu.
• Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev varstva
vozačev.
• Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na
dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom šole. Dežurne
učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se
na šoli dogaja kaj neobičajnega.
VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
Vzdrževanje šolskega prostora
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• Učenci skupaj z učitelji skrbijo za urejenost šolskih
površin (travnik, igrišče in dvorišče). Program in
razpored urejanja določi vodstvo šole.
• Ob koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni
pripomočki v omare ali na določen prostor.
Dežurstvo v razredu - rediteljstvo
Vsaka oddelč na skupnost določi na razrednih urah po dva
reditelja, ki opravljata svoje delo en ali dva tedna in imata
sledeče naloge:
• skrbita, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem
učenci delajo, vedno čist in pospravljen,
• ob prihodu učitelja vzgojno-izobraževalnih programov v
razred ga seznanita o odsotnosti učencev,
• po končani uri počistita tablo in uredita učilnico,
• po malici pomagata skrbeti za čistočo in urejenost
učilnice ali jedilnice,
• javljata razredniku oziroma izvajalcu učne ure
nepravilnosti in poškodbe šolske imovine,
• opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti
oddelčna skupnost ali razrednik.
Dežurstvo
Učence zadnjega triletja dežurajo 2. in 3. šolsko uro.
Šolska kuhinja
Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu
osebju in vodji šolske prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop
v kuhinjo tudi drugim delavcem šole, ki skrbijo za vzdrževanje
opreme.
Malica v jedilnici
Učenci in učitelji morajo upoštevati:
66

•
•

urnik, ki ga šola določi z letnim delovnim načrtom,
pravila ravnanja in obnašanja v jedilnici.

Malica v razredu
Malico prinašajo v oddelke 1.,2., 3.r kuharji, v oddelke 4. in 5.r
reditelji, učenci od 6.-9.r malicajo v jedilnici. Po končani malici
učenci in reditelji pospravijo za seboj. Za red v jedilnici so
odgovorni dežurni učitelji.
Kosila
Učenci in učitelji morajo upoštevati:
• urnik, ki ga šola določi z letnim delovnim načrtom,
• pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter
• pravila ravnanja in obnašanja v jedilnici.
Jedilnik za tekoči teden je objavljen na oglasni deski in na
spletni strani šole.

Garderobe
- Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem odhodu iz
šolske stavbe preobujejo v garderobi;
- učenci hranijo obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo
v garderobnih omaricah;
- urejenost omaric preverja razrednik ob prisotnosti učenca;
- učenci morajo ob koncu pouka v šolskem letu pred podelitvijo
spričeval izprazniti omarico in jo očistiti;
- šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali
hranijo v šoli.
Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za
opremo
• Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost
učilnic;
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vsi delavci in učenci šole odgovarjajo za urejenost,
opremo, učila in drugi šolski inventar.

Skrb za čisto in urejeno okolje
• Odpadke mečemo v koše za smeti,
• pazimo in ne uničujemo šolske lastnine,
• skrbimo za higieno v sanitarijah,
• toaletni papir in papirnate brisače uporabljamo
namensko,
• posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu
šolskemu okolju,
• ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, dežurni
učitelj poskrbi, da učenci odvržene odpadke pospravijo.
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