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UVODNI DEL 



1. . DEL: UVOD 

 
Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Gorici deluje v glavnem v dvojezičnem okolju razpeta od Brd 
do Krasa. Nahaja se na ozemlju, kjer se že od nekdaj prepletajo različne kulture, posebno slovenska z italijansko. 

Epohalni zgodovinski dogodki, ki so se v prejšnjem stoletju kot po tekočem traku vrstili v teh krajih, so 
zaznamovali svetovno zgodovino in pustili nezanemarljivo sled tudi v tukajšnjem prebivalstvu. 

Sobivanje, sodelovanje in razumevanje med različnimi so izhodišče pri trajnostnem procesu vzgoje novih 
aktivnih državljanov. 

 

 

Poglavje 1.1: ZGODOVINA 

Organizirano šolstvo je bilo vselej med osnovnimi postavkami manjšinske skupnosti. Na ozemlju sedanje 
Goriške pokrajine je slovenska narodnostna skupnost razmeroma zgodaj in učinkovito začela oblikovati 
izobraževalni sistem. Na trdni podlagi razvitega osnovnega šolstva, širokega narodnostnega zaledja in zelo 
dinamičnega meščanstva se je Gorica razvila pred prvo svetovno vojno v vrhunsko slovensko šolsko središče. 
Slovenski pouk se je odvijal tudi v zasebnih šolah, ki so se uspešno razvijale do prve svetovne vojne. 

Fašizem je šolsko mrežo odpravil, Gentilejeva šolska reforma pa je že prej globoko zarezala v slovensko 
izobraževanje. Po drugi svetovni vojni je deloval sicer skromen, a zaokrožen izobraževalni sistem. Italijanska 
povojna oblast je dopuščala šole, ki so jih uzakonili zavezniki oktobra 1945. Določba je veljala do leta 1950. 

V šolskem letu 1946/47 je potekal na Goriškem pouk v slovenščini v šestnajstih osnovnih šolah, ki jih je 
obiskovalo 1.512 učencev. V mestu so takrat delovali tudi trije otroški vrtci, nižja strokovna šola in nižja 
gimnazija ter klasična gimnazija in državno učiteljišče. Šele leta 1961 je italijanski parlament sprejel zakon, ki 
uradno priznava izobraževanje v slovenščini. 

Reforma nižjih srednjih šol je leta 1962 ustanovila enotno srednjo šolo in tako sta se tudi slovenska strokovna 
šola in nižja srednja šola zlili v enotno srednjo šolo (1963). 

 

 

Poglavje 1.2: POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA VŠ V GORICI 

 
POSLANSTVO IN VREDNOTE 

 

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Gorici skrbi v skladu z določili Državnih smernic za vertikalno 
kontinuiteto za vse predvidene cilje in je časovno usklajena z vzgojnim, kulturnim in strokovnim procesom, ki 
je predviden za učence ob koncu prve študijske stopnje. 

Pri svojem vsakodnevnem delu s temeljnimi načeli vzgoje in izobraževanja zasleduje naslednje cije: 

 učenci sprejemajo nova znanja kot inštrumente, s katerimi se vključujejo v svet odraslih in ki jim dajejo 
možnost, da se aktivno zavzemajo za razvoj pojma evropskega državljanstva s principi sodelovanja, 
srečevanja, sprejemanja in idejnega soočanja med različnimi; 

izobraževanje je zamišljeno kot življenjski proces, kjer se osebna spoznanja in znanja srečujejo in oblikujejo 
s formalno šolsko vzgojo; 

izobraževanje naj bo tudi proces, ki vodi k razumevanju pojma, da je temeljna državljanska pravica do 
izobraževanja tista, ki se naposled sreča s pravico do dela. 
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VIZIJA ŠOLE 
 

iz šole poletimo v svet  

Naša šola naj bo sredstvo za trajen osebnostni razvoj in za realizacijo družbeno aktivnih državljanov, ki se 
zavedajo svojih pravic in tudi možnosti, ki jih nudi večjezično okolje. Šola vseh in za vse, ki ne glede na morebitne 
socialne, ekonomske, narodnostne, verske ali zdravstvene razlike popolnoma razvije in ovrednoti individualne 
sposobnosti vsakega posameznika. 

 

 

Poglavje 1.3: KAJ JE TRILETNI VIP? 

Triletna vzgojno-izobraževalna ponudba večstopenjske šole s slovenskim učnim jezikom v Gorici je temeljni 
dokument šole, v katerem so prikazani organizacijska struktura, cilji in metode, s katerimi namerava šola v 
naslednjih treh šolskih letih (2018 – 2021) uresničiti zastavljene didaktične cilje, obogatiti svojo osnovno 
vzgojno-izobraževalno dejavnost, izboljšati svoje šibke točke in izobraževati svoje osebje. 

Triletni vzgojno izobraževalni načrt predstavlja tudi operativno izhodišče, ki ga v triletju udeleženci v učno- 
vzgojnem procesu udejanjajo, preverjajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo v okviru smernic, ki jih je določil 
ravnatelj. 

Pričujoči dokument je nastal ob upoštevanju ravnateljevih smernic, značilnosti in ciljev posameznih šolskih 
stopenj, kakor jih določa Vzgojno - kulturni profil učenca ob zaključku obveznega šolanja, kompetenc 
zaposlenega osebja, okolja, v katerem šola deluje in finančnih virov, s katerimi zavod razpolaga. 

Triletna šolska ponudba upošteva izkušnje iz preteklih šolskih let ter potrebe učencev, njihovih družin in širšega 
okolja. Dokument je oblikoval zbor učnega osebja na sejah za načrtovanje didaktičnega dela na začetku 
šolskega leta in ga dokončno sestavil na plenarni seji dne 31.10.2018. Zavodni svet ga je odobril. Vzgojno 
izobraževalno ponudbo bomo izvajali v triletju 2018/21. 

Splošna pravna izhodišča, ki narekujejo pisanje triletnega vzgojno izobraževalnega načrta so: 

 Državni zakon št. 59/1997, ki določa avtonomijo šolskih ustanov; 

OPR št. 275/1999, ki urejuje šolsko avtonomijo ; 

Zakonski odlok št. 165/2001 in spremembe; 

Medministrski odlok 44/2001; 

Zakonski odlok 89/2009 

D.Z. št. 107/2015. 

Triletna vzgojno-izobraževalna ponudba (T.V.I.P.) je osnovna listina, s pomočjo katere vsaka šolska ustanova 
poglobljeno predstavlja staršem in širšemu okolju vzgojno-izobraževalne ter didaktične izbire in pedagoška 
načela, na katerih sloni. 

Vzgojno izobraževalno ponudbo pripravita, pregledata, posodobita in odobrita Zbor učnega osebja in Zavodski 
svet. 

V njenem uvodnem delu je podrobno predstavljeno okolje, v katerega je vpeta šolska ustanova in njene 
kulturne, vzgojne ter didaktične značilnosti. 

V glavnini dokumenta pa je zbrano celotno didaktično delovanje, ki se vsako leto sproti uresničuje na posamezni 
šolski ustanovi, s posebnim ozirom na potrebe njenih uporabnikov, oziroma na vire, ki so izraz šolskega okolja. 

Prvi del listine ima triletno veljavo, drugi del pa se spreminja prav zaradi svoje specifične dinamičnosti glede na 
letni program posamezne šolske ustanove. 
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T.V.I.P. je torej dinamična pogodba: njegova osnovna naloga je, da predstavlja življenjskost šole, usmerja njene 
spremembe v času ter ponuja stičišča med okoljem in družinami. 

 

 

Poglavje 1.4: TEMELJNA VODILA VEČSTOPENJSKE ŠOLE 

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Gorici skrbi za vertikalno kontinuiteto in zasleduje cilje, ki so 
jih določile nove Državne smernice in je časovno usklajena z vzgojnim, kulturnim in strokovnim procesom, ki je 
predviden za učence ob koncu prve študijske stopnje. 

Večstopenjska šola zagotavlja harmonično rast učencev ob upoštevanju kulturnih, psiholoških, znanstvenih, 
socialnih in etičnih aspektov. Te vrednote se uresničujejo v celostnem in urejenem oblikovanju otrokove 
osebnosti. Pri tem je pomemben skladen razvoj spoznavnih in čustvenih učenčevih značilnosti. 

Otroški vrtci, osnovne šole in srednja šola s slovenskim učnim jezikom so bili ustanovljeni v Italiji zato, da bi 
učencem – pripadnikom slovenske narodne manjšine na našem ozemlju – zagotavljali izobrazbo in vzgojo v 
maternem jeziku. Prizadeva si, da ohranja in goji slovensko identiteto ob spoštovanju kulturne identitete 
drugega. Posebno skrb posveča posredovanju slovenske kulture in tradicije, zagotavlja znanje italijanskega 
jezika in poznavanje italijanske kulture ter obenem upošteva značilnosti otrok, ki prihajajo iz drugih kulturnih 
sredin. 

Slovensko šolo obiskujejo otroci, ki izhajajo iz slovenskih družin kot tudi iz jezikovno mešanih in italijanskih 
zakonov ter iz drugih različnih etnično-verskih sredin. Teh primerov je vedno več zaradi stalne migracije. 

Tovrstna realnost omogoča vzgojo k strpnosti in medsebojnemu spoznavanju, ki pomagata ustvarjati 
prijateljsko in tvorno sožitje med narodi Evropske skupnosti. 

Da bi zagotovili vsem učencem vsestransko vzgojo in izobrazbo, bodo vse dejavnosti poskrbele za: 

 razvoj umskih sposobnosti (jezikovno, antropološko in znanstveno področje); 

razvoj izraznih sposobnosti (likovna, gibalna in glasbena vzgoja). 

Kurikularne dejavnosti bodo učenci utrjevali v delavnicah in jih uresničevali v posameznih projektih. 
 

 
Poglavje 1.5: SOCIALNO-EKONOMSKE IN KULTURNE ZNAČILNOSTI 

OKOLJA in DRUŽBENO KULTURNI OKVIR 

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Gorici vključuje šest otroških vrtcev, pet osnovnih šol in nižjo 
srednjo šolo, ki delujejo v Gorici in okoliških vaseh, od Brd do Krasa. Nudi vzgojno-izobraževalni program za 
otroke in učence iz šolskega okoliša, ki obsega naslednje okraje, vasi in mesta: Gorica, Štandrež, Podgora, 
Pevma, Štmaver, Oslavje, Števerjan, Jazbine, Plešivo, Ceglo, Krmin, Ločnik, Moš, Koprivno, Bračan, Šlovrenc, 
Fara, Gradišče, Sovodnje, Vrh in novogoriško območje. 

Med pomembnimi značilnostmi okolja, v katerem deluje Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v 
Gorici, moramo zato omeniti zlasti: 

 prisotnost različnih zgodovinskih narodnih skupnosti, različnih kultur in jezikov; 

veliko število in raznolikost institucij, organizacij in združenj, v katerih se srečujejo, delujejo in odraščajo 
mladi pripadniki slovenske narodnostne skupnosti na Goriškem; 

možnost pogostih in plodnih vsestranskih stikov in izmenjav z bližnjo Republiko Slovenijo; 

prisotnost pomembnih raziskovalnih, kulturnih in gospodarskih ustanov, ki se odpirajo v 
srednjeevropski, vzhodnoevropski in balkanski prostor; 
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omejene možnosti zaposlovanja na področju industrije, sorazmerno dobro razvito področje storitev, ki 
nenehno doživlja preureditve; 

razvejane možnosti univerzitetnega študija zlasti zaradi bližine dveh deželnih univerz, ki nudita 
študijske možnosti tudi v sami Gorici in pa bližina slovenskih univerz, ki nudijo ugodne možnosti za 
nadaljevanje študija na univerzah v RS; 

različne možnosti krajšega podiplomskega izobraževanja, namenjenega poklicnemu usposabljanju, v 
slovenskih in italijanskih ustanovah. 

 
 
 
 

 
 
 

Poglavje 1.6: OSNOVNE INFORMACIJE O ŠOLI 

 
1.6.1 KAKO PRITI V STIK S ŠOLO 

 

Tajništvo šole se nahaja v ul. dei Grabizio, 38- 34170 Gorica. 

Uporabniki lahko stopijo v stik s tajništvom šole po telefonu in elektronski pošti. 
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TELEFON- TAJNIŠTVA +39 0481/531824 

E-MAIL 
goic81200c@istruzione.it 
seg.taj.go@gmail.com 

PEC goic81200c@pec.istruzione.it 
SPLETNA STRAN https://www.icgorizia.net 
DAVČNA ŠTEVILKA ŠOLE 80005940319 

URNIK TAJNIŠTVA ZA UPORABNIKE 
(samo po predhodnem dogovoru) 

od ponedeljka do petka: od 11.00 do 13.30 
ob torkih in sredah: od 15.00 do 17.00 ure 

 
 

1.6.2 RAVNATELJ 
 
 

RAVNATELJI   JE NA RAZPOLAGO   ZA INFORMACIJE IN RAZGOVOR   DOPOLDAN   PO VNAPREJŠNJEM   DOGOVORU. 
 
 

1.6.3 ŠOLSKO SPLETNO MESTO 

www.icgorizia.net je naslov šolskega spletnega mesta. Na spletnem mestu so, v skladu z zakonom 33/2013, 
na razpolago vse osnovne informacije o šoli. 

 
 

1.6.4 STIKI ŠOLA - STARŠI 

V vrtcu in osnovni šoli potekajo uvajanja in prva srečanja s starši že v mesecu septembru. Šola poskrbi, da so 
starši pravočasno obveščeni o dejavnostih. 

V mesecu oktobru potekajo volitve predstavnikov staršev v medsekcijske, medrazredne in razredne svete. To je 
običajno prvo srečanje staršev s šolo v tekočem šolskem letu, ko dobijo glavne informacije v zvezi z organizacijo 
šolskega leta in z načrtovanimi šolskimi dejavnostmi. Izvoljeni predstavniki staršev v zbornih organih 
predstavljajo vezni člen med šolo in družinami učencev, njihovimi pričakovanji, predlogi in pripombami. Za 
večino staršev pa potekajo kasnejši stiki s šolo v sklopu skupnih roditeljskih sestankov in individualnih govorilnih 
ur. 

Elektronski dnevnik 

Starši lahko stalno spremljajo napredke svojega otroka preko elektronskega dnevnika, ki jamči najbolj 
neposredno prenašanje informacij med šolo in družino. Starši namreč dobijo svojo kodo in geslo, s katerim 
imajo direktni dostop do razrednega dnevnika in pa do ocen svojih otrok. 

Roditeljski sestanki in govorilne ure 

V vrtcih, osnovnih šolah in na srednji šoli so predvidena tri letna srečanja, vsako trimesečje eno, zato da učitelji 
in profesorji primerno seznanijo starše z doseženimi rezultati učencev. 

Vzgojitelji in učitelji so na voljo staršem za dodatne individualne razgovore o otroku s predhodnim pisnim 
sporočilom učiteljem. 

Na nižji srednji šoli vsak profesor sprejema starše učencev po že vnaprej določenem tedenskem urniku, in sicer 
eno uro na teden (govorilne ure). Starši se morajo predhodno najaviti profesorju preko elektronskega dnevnika. 

Stiki med učnim osebjem 

Vsak otroški vrtec, osnovna šola in srednja šola ima svojo vodjo šole, s katero starši lahko stopijo v stik. Ime 
vodje je objavljeno na oglasni deski vsakega vrtca in šole. 

mailto:goic81200c@istruzione.it
mailto:seg.taj.go@gmail.com
mailto:goic81200c@pec.istruzione.it
mailto:goic81200c@pec.istruzione.it
mailto:goic81200c@pec.istruzione.it
mailto:goic81200c@pec.istruzione.it
mailto:goic81200c@pec.istruzione.it
mailto:goic81200c@pec.istruzione.it
mailto:goic81200c@pec.istruzione.it
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Na srednji šoli je še za vsak razred določen razrednik, ki je na voljo staršem. Ta ima pomembno vlogo v procesu 
vzgoje in izobraževanja, saj nudi pomoč, nasvete, informacije in drugo tako učencem kot staršem ter ostalim 
razrednim profesorjem. V sodelovanju z drugimi razrednimi kolegi usklajuje za svoj razred vzgojno in učno delo 
v razredu. Nadaljnje skrbi za stike s starši oziroma skrbniki (razni domovi in zadruge), še posebno ko gre za 
učence s posebnimi vzgojnimi in drugimi potrebami. Nenazadnje skrbi tudi za vse dodatne dejavnosti razreda, 
za organizacijske naloge in za vodenje vsega z njim povezanega upravnega dela. 

Druge oblike komunikacije med šolo in starši 

Medsebojno obveščanje med šolo in starši bo še naprej potekalo tudi preko pisnega sporočanja z okrožnicami, 
dopisi in sporočili v šolskih knjižicah in preko elektronske pošte. 

Od šol.l. 2008/2009 deluje na šoli tudi odbor osnovnošolskih staršev kot sogovornik in pobudnik v učno- 
vzgojnem procesu. 

 
 

1.6.5 POUK NA DALJAVO 

V slučaju ponovne ukinitve pouka v prisotnosti, po ministrskih navodilih, zaradi kritičnega epidemiološkega 
stanja, bo potekala didaktika na daljavo po sinhroni obliki videokonference na spletni učilnici Google Classroom 
in G-Meet-u. 

Na spletno okolje G-Suite (G-Classroom) vzgojitelji, učitelji in profesorji sprotno nalagajo naloge, posnetke in 
vse potrebno za učne dejavnosti. V prvih dneh pouka na daljavo sporočijo družinam urnik sinhronih srečanj 
preko G-Meet-a. 

Tedenska razporeditev sinhronih dejavnosti upošteva: 

 starost učencev 

 
sposobnost koncentracije 

 
ergonomske in očesne negativne posledice večurnega dela z računalnikom 

pogoje domačega dela 

zmogljivost družin 

 
Roke oddaje nalog na platformi določijo učitelji in profesorji, so učencem vedno vidni, zato naj se jih držijo. 
Sprotno opravljanje nalog namreč pripomore k utrjevanju snovi, preprečuje prenašanje obveznosti in 
posledično prenasičenost s šolskim delom. Hrati pa krepi učenčevo odgovornost do dela in je pokazatelj odnosa 
do predmeta. Prav zaradi tega se bo pri vrednotenju upoštevalo tudi učenčev pristop in odnos do dela. 

Za katerokoli delo, tudi šolsko, je komunikacija nujno potrebna. Če učenci naletijo na nejasnosti in težave, naj 
starši stopijo v stik s posameznim profesorjem preko službenega mejla (ime.priimek@icgorizia.net). 

V tem času bodo vsi sestanki in govorilne ure potekali preko platforme G-Meet. 

Med prilogami so pravilniki posameznih stopenj. 
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2. . DEL: PREDSTAVITEV VEČSTOPENJSKE  ŠOLE  
 

 

Poglavje 2.1: OTROŠKI VRTCI 
 
 

VSTOPAMO V SVET  
 

V naših vrtcih vse dejavnosti in tematike kot tudi vsi priložnostni dogodki izhajajo iz potrebe otrok po 
zadovoljevanju štirih temeljnih človeških potreb po ljubezni, moči, svobodi in zabavi (W. Glasser, 1998). Z 
uvajanjem umetniških področij kot so glasba, plesno in likovno ustvarjanje, lutke in drama omogočamo otroku, 
da se počuti varnega in sprejetega (ljubezen), da se uveljavlja in je ustvarjalen (moč), da gradi svojo neodvisnost 
in samostojnost (svoboda), da se smeje, sprošča, zabava in gradi estetski čut. Vzgojiteljice spremljamo in 
spodbujamo otrokov naravni način učenja, ko je njegovo telo prav tako in v enaki meri aktivno kot njegovi 
možgani (celostna metoda učenja). Metoda vpliva na vsa področja otrokovega razvoja: na čustveno-socialno, 
kognitivno in psihomotorično. Predvsem pa je učinkovita pri učenju in poučevanju jezika. Glavna skrb naših 
vrtcev namreč je, da zagotovimo vsem otrokom čim boljše pogoje za razvoj govornih zmožnosti in usvajanje 
slovenščine tudi kot drugega oziroma tujega jezika. 

Otroci so v vrtcih aktivno vključeni v proces učenja, saj vzgojiteljice pri načrtovanju učno-vzgojnega procesa 
izhajamo iz njihovih želja, potreb, predhodnega znanja, zamisli in razvojne stopnje. To jim zagotavljamo z 
elementi formativnega spremljanja, ki temelji na večji vključenosti otrok v načrtovanje, kar pomeni tudi večjo 
odgovornost za rezultate. Otroci svoje delo sami vrednotijo, po vrtcu pa so razstavljeni dokazi njihovega 
napredka in znanja ter zapisi njihovih izjav. 

V vrtcih izvajamo tudi dejavnosti, ki spodbujajo vzgojo za trajnostni razvoj. Otroci pridobivajo znanja, obnašanja 
in navade, ki omogočajo spoštljiv in odgovoren odnos do samega sebe, do lastnega zdravja, do drugih in do 
okolja. 

V glavnem so prostori v naših vrtcih urejeni po metodologiji Korak za korakom tudi z elementi koncepta Reggio 
Emilia. Učilnice so razporejene po kotičkih, ki so namenjeni tako otrokovi igri kot natančneje usmerjenim učnim 
dejavnostim. Kotički nudijo otrokom možnost izbire, prevzemanja odgovornosti in odločitve, individualizacije, 
sodelovanja v manjših skupinah, dogovarjanja, razvoj interesov in samostojnosti. Primerno opremljeni kotički s 
spodbudnimi, kakovostnimi in alternativnimi učnimi materiali nudijo možnosti zgodnjega učenja matematike, 
znanstvenega raziskovanja in odkrivanja, razvijanja umetniških dejavnosti ipd. Označeni so z napisi in 
fotografijami, ki spodbujajo zgodnje opismenjevanje. Posebno pozornost posvečamo razvijanju predšolskih 
bralnih učnih strategij. Vse aktivnosti prepletajo Montessorijev citat Pomagaj mi, da naredim sam, ki otroke 
spodbuja k vedno večji samostojnosti in vaje NTC učenja dr. Ranka Rajovića, ki trdi, da morajo biti otroci v vrtcu 
čim bolj aktivni in dinamični, tako da se v njihovih možganih tvori čim več povezav, ki so temelj za poznejše 
uspešno učenje. Vzgojiteljice otroke spodbujamo, da govorijo o čustvih, občutkih in idejah ter jim pomagamo, 
da na primeren način rešujejo konfliktne situacije, da si pomagajo in sodelujejo ter vzpostavljajo pristne 
medsebojne odnose. Vzdušje med otroki je zelo pozitivno, veliko je medvrstniškega učenja. Ne nazadnje dnevna 
rutina in jasno strukturirani prostori nudijo otrokom predvidljivost in varnost ter obenem možnost, da se 
samostojno in odgovorno premikajo, se ob igri zabavajo, učijo in miselno napredujejo. 

Sodelovanje s starši je ključ do uspešnega dela pri vzgoji otrok. Zaradi tega si prizadevamo za dobro sodelovanje 
z družinami na različne načine: sestanki, prireditve, delavnice, izleti, skupna izobraževanja, zbiralne akcije, 
obiski/gostovanja ipd. 

Verjamemo, da je tudi sodelovanje s teritorijem pomembno, zato vzpostavljamo stike s knjižnicami, gledališči, 
galerijami, muzeji in različnimi društvi, kjer imajo otroci možnosti srečevanja, dialoga in rasti. 

Naj bodo naši vrtci za vse otroke prijazen drugi dom!  
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URNIKI 
 

Tedenski urnik otroških vrtcev 

Pouk se odvija od ponedeljka do petka: 
 

 
OTROŠKI VRTEC URNIK PRIHOD 1. IZHOD 2. IZHOD 

Ringaraja 7.30 – 15.30 7.30- 8.30* 13.00- 13.15 15.15- 15.30 
Sonček 7.30 – 15.30 7.30- 8.30* 13.00- 13.30 15.00- 15.30 

Pikapolonica 7.30 – 15.30 7.30- 8.30* 13.15- 13.30 15.15- 15.30 
Pika Nogavička 7.45 – 15.45 7.45- 8.45* 13.00- 13.15 15.30- 15.45 

Kekec 7.30 – 15.30 7.30- 8.30* 13.00- 13.30 15.00- 15.30 
Mavrica 7.40- 15.40 7.40- 8.30* 13.00 - 13.15 15.15- 15.40 

* po tem urniku se vrata vrtca zaprejo in ni več vstopa 

 

 
Starši pospremijo otroke pred šolsko poslopje, kjer jih sprejmejo vzgojiteljice in pomožno neučno osebje. Ob 
odhodu se otroci izrecno izročijo staršem ali polnoletnim osebam, ki so jih starši pooblastili. Od trenutka, ko le 
- ti prevzamejo otroka, vzgojiteljica ni več odgovorna zanj. Otroke iz vrtca Mavrica, ki se poslužujejo šolabusa, 
prevzame v vrtcu občinska spremljevalka zadolžena za otrokovo spremstvo, varstvo in varnost ter jih pospremi 
na šolabus. 

 

 
Vrtec Ringaraja se nahaja na Livadi, v severnem delu Gorice, v 
Svetogorski četrti. Okoli vrtca je veliko dvorišče z igrali za otroke. 
Poleg velike igralnice in jedilnice ima vrtec tri učilnice. Za otroke 
skrbi šest vzgojiteljic in dve šolski sodelavki. V neposredni bližini 
vrtca je osnovna šola Otona Župančiča. 

Tehnološka oprema vrtca: vsaka učilnica razpolaga z glasbenim 
stolpom in fotografskim aparatom. V igralnici je na razpolago 
glasbeni zvočnik z bluetooth povezavo in z MP3 priključkom, 

računalnik z internetno povezavo, dvd čitalnik, video projektor in grafoskop. 
 

Vrtec Sonček se nahaja na južnem predelu Gorice, v mestni četrti Svete Ane. Stavbo, v kateri so tudi občinske 
jasli, obkrožata park in dvorišče z igrali. V vrtcu delujeta dva oddelka s štirimi vzgojiteljicami in z dvema šolskima 
sodelavkama. Poleg prostornih učilnic ima vrtec še velik večnamenski prostor, v katerem je tudi jedilnica. 

Tehnološka oprema, ki jo vrtec razpolaga: internetna povezava, računalnik, tiskalnik, zvočniki in video projektor. 
Vsak oddelek ima svoj fotografski aparat in prenosni stereo; v igralnici je nameščen večji glasbeni stolp z 
zvočniki. 
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Vrtec Pika Nogavička se nahaja v vasi Štandrež, v južnem predmestju 
Gorice. Vrtec obkrožata dve obširni dvorišči opremljeni z igrali. Poleg 
igralnice in jedilnice ima vrtec še dve učilnici. V vrtcu delujeta dva oddelka 
s štirimi vzgojiteljicami in z dvema šolskima sodelavkama. 

 

V vrtcu so s šolskim letom 2021/22 obogatili vzgojno - didaktično 
ponudbo s Pomladnim oddelkom, kateri sprejema dvoletne otroke. V 
homogeno skupino je lahko vključenih največ 10 otrok. V novo urejenih 

prostorih, pomladni oddelek razpolaga z igralnico, učilnico in spalnico, saj otroci v popoldanskem času spijo. Z 
ostalimi dvemi oddelki si deli jedilnico, večjo igralnico ter zunanji obširni dvorišči. V oddelku sta nameščeni dve 
vzgojiteljici ter šolska sodelavka. 

 

V neposredni bližini vrtca je osnovna šola Frana Erjavca. 
 
 
 

Tehnološka oprema: vrtec razpolaga z internetno povezavo, 
računalnikom, tiskalnikom, video projektorjem, fotografskim 
aparatom, glasbenim stolpom in prenosnim bluetooth zvočnikom. 
Vrtec Pikapolonica se nahaja v vasi Pevma, ki leži na desnem bregu 
Soče. Obdaja ga veliko zelenja, saj se za njim razteza Pevmski gozd. 
Šolsko dvorišče je opremljeno z igrali. Notranje prostore sestavljajo 
igralnica, učilnica in jedilnica. V vrtcu sta nameščeni dve vzgojiteljici 
in šolska sodelavka. V vasi je tudi osnovna šola Josipa Abrama. 

Tehnološka oprema vrtca: računalnik z internetno povezavo, video 
projektor, fotografski aparat, pametna tablica in glasbeni stolp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrtec Kekec se nahaja v briški vasi Števerjan, z lepim pogledom na Gorico 
in furlansko nižino vse tja do morja. Razpolaga z učilnico, igralnico in 
jedilnico. Otroci dobivajo sveže pripravljeno hrano, saj ima vrtec lastno 
kuhinjo. Otroci, za katere skrbijo dve vzgojiteljici in šolska sodelavka, imajo 
na razpolago dvorišče opremljeno z različnimi igrali. Vrtec aktivno sodeluje 
tudi z vaško osnovno šolo A. Gradnik. 

Tehnološka oprema: računlanik, tiskalnik, projektor in fotografski aparat. 
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Vrtec Mavrica se nahaja v Bračanu, v krminski občini. S šolskim letom 2019/2020 se je preselil v nove 
preurejene prostore šolske stavbe. Razpolaga z eno učilnico razdeljeno na kotičke in z igralnico. Z osnovno šolo 
Ludvika Zorzuta deli telovadnico, multimedialno sobo in jedilnico. Vrtec obkroža obširno dvorišče z velikim 
igralom. Za otroke skrbita dve vzgojiteljici in šolska sodelavka. 

Tehnološka oprema vrtca Mavrica: fotoaparat, računalnik, multimedialna tabla, internetna povazava, glasbeni 
stolp. 

 
 
 
 

PREDČASNI VSTOP V VRTEC: KOČLJIVA ZADEVA 

Sedanja zakonska določila predvidevajo, da se lahko vpiše v vrtec deklice in dečke, ki so ali bodo v navedenem 
letu, dopolnili tri leta starosti. Tudi družine, katerih otrok bo dopolnil tri leta starosti po 31. decembru oziroma 
do 30. aprila naslednjega leta, lahko zaprosijo za predčasni vpis v vrtec. Ob upoštevanju mnenja zbornih 
organov je dokončni vpis teh otrok odvisen od: 

 razpoložljivosti mest; 

izčrpanja čakalnih list vsakega vrtca; 

prostorske razpoložljivosti, predvsem glede varnosti in funkcionalnosti šolskih prostorov, ki morajo biti 
urejeni tako, da je otrokom, ki niso še dopolnili tretjega leta, lahko zagotovljeno vse, kar potrebujejo v 
takem starostnem obdobju (igrače, posteljica, previjalne mizice ipd.); 

Zbor učnega osebja ostaja mnenja, da je treba vključevanje predčasnih otrok v vrtec obravnavati previdno in 
primerno. Zato je potrdil že utečene naslednje kriterije za vključevanje predčasnih otrok v vrtec: 

 V OTROŠKIH VRTCIH NE SME BITI PROSTORSKE STISKE; 

OTROŠKI VRTEC MORA RAZPOLAGATI Z DODATNIMI PEDAGOŠKO KORISTNIMI IGRAČAMI IN DRUGIMI PRIPOMOČKI, KI SO POTREBNI ZA 

DIDAKTIČNO DELO S PREDČASNIMI OTROKI; 

VRTEC MORA IMETI NA RAZPOLAGO POSTELJICE ZA POPOLDANSKI POČITEK IN PREVIJALNE MIZICE; 

V SLUČAJU ODGOVARJANJA DANIM KRITERIJEM IN RAZPOLOŽLJIVOSTI MEST, BODO V POSAMEZNE VRTCE SPREJETI LE PREDČASNI 

OTROCI, KI SO DOPOLNILI TRETJE LETO STAROSTI DO 28.2.2022 IN BODO V VRTEC SPREJETI PRVEGA DNE PO BOŽIČNIH POČITNICAH; 

NA VSAK NAČIN DAJEMO PREDNOST TISTIM OTROKOM, KI SO ŽE DOPOLNILI TRETJE LETO STAROSTI DO 31.12.2022 IN KI IZ RAZLIČNIH 

RAZLOGOV NISO BILI PRAVOČASNO VPISANI; 

IZJEMA STA VRTEC KEKEC IZ ŠTEVERJANA IN VRTEC PIKA NOGAVIČKA IZ ŠTANDREŽA, KI BOSTA SPREJEMALA PREDČASNE OTROKE, KI 

BODO DOPOLNILI TRETJE LETO STAROSTI DO 30.4.2023. V VRTEC BODO TI OTROCI STOPILI TAKOJ OB ZAČETKU POUKA, V 

SEPTEMBRU. VRTEC KEKEC NE VEČ KOT 8 PREDČASNIH OTROK IN VRTEC PIKA NOGAVIČKA BO SPREJEL NE VEČ KOT 12 PREDČASNIH 
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OTROK. POGOJI ZA VPIS V OTROŠKI VRTEC PREDČASNIH OTROK PA SO ISTI KOT ZA OSTALE OTROKE. PREDČASNI OTROCI BODO OSTALI 

V VRTCU KEKEC IN V VRTCU PIKA NOGAVIČKA ZA CELO ŠOLSKO LETO. 

 
POGOJI ZA VPIS OTROK V OTROŠKI VRTEC 

 

Otroški vrtec ne spada v obvezno šolanje. Zaradi tega so za razpoložljiva mesta potrebni kriteriji za vpis. 

Glede na specifičnost šolstva s slovenskim učnim jezikom, ki jo narekujeta člena 1 in 2 zakona 1012/1961, se 
bo pri vključevanju otrok v predšolsko vzgojo upoštevalo naslednjo prednostno lestvico: 

A – Glede na jezikovno-kulturno pripadnost: 

1. otroci družin, katerih pogovorni jezik je slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo na območju šol s 
slovenskim učnim jezikom; 

otroci družin, katerih pogovorni jezik je tudi slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo na območju šol 
s slovenskim učnim jezikom; 

otroci, katerih bratje oz. sestre so že vključeni v šolski sistem s slovenskim učnim jezikom; 

otroci družin slovenskega porekla (upoštevamo izključno otrokove dedke in babice), ki aktivno ne obvladajo 
slovenščine, so italijanski državljani in živijo na območju šol s slovenskim učnim jezikom; 

otroci, ki so obiskovali slovenske jasli; 

otroci iz širšega večkulturnega prostora, razvrščeni po starosti. 
 

 
Pri zgoraj navedenih pogojih dajemo prednost bivanju na območju vsakega posameznega vrtca. Izjema so le 
starši s posebnimi delovnimi obveznostmi. 

 

 
B – Glede na starost imajo prednost: 

 

 

 Starejši otroci pred mlajšimi, in sicer petletni pred štiriletnimi in štiriletni pred triletnimi; pri enako 
starih otrocih bosta o vključitvi v vrtec odločala mesec in dan otrokovega rojstva. 

Vključevanje otrok v programe prvega starostnega obdobja (pred 3. letom starosti) poteka v skladu z 
ministrskimi določili. 

 

 
Med šolskim letom Večstopenjska šola ne sprejema učencev, ki bi se prepisali iz katerekoli drugega vrtca ali 
šole. Izjema so le otroci staršev, ki so se preselili iz zdravstvenih, delovnih ali humanitarnih razlogov (kot dokazilo 
bo začasno ali stalno prebivališče) in posvojeni otroci, ki so se med šolskim letom preselili k posvojiteljski družini 

Ravnateljstvo sprejema vpise novih otrok za novo šolsko leto po zapadlem vpisovalnem roku le do 31. avgusta 
vsakega leta. 
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KRITERIJI ZA SESTAVO ODDELKOV V OTROŠKEM VRTCU 
 

Kriteriji za sestavo oddelkov v otroških vrtcih so naslednji: 

 enako število dečkov in deklic; 

enakomerna porazdelitev otrok po semestru rojstva; 

enakomerna porazdelitev po oddelkih otrok s težavami ali otrok v socialni stiski; 

enakomerna porazdelitev otrok slovenskega in italijanskega materinega jezika; 

enakomerna porazdelitev otrok tujcev; 

vkjučitev dvojčkov oz. bratov in/ali sester v različni oddelek, če se starši ne izrazijo drugače; 

v vsakem oddelku naj ne bo več kot en označen otrok. 

 

POMLADNI ODDELEK – OV PIKA NOGAVIČKA 

O oddelku 

Pomladni oddelek je nastal na podlagi zakona št. 296 z dne 27. decembra 2006, odlok št. 1 c.630, ki predvideva 
ojačitev vzgojno izobraževalnih ponudb namenjenih otrokom od 24 do 36. meseca starosti.Pomladni oddelek 
želi ponuditi kvalitetno izbiro vzgojno izobraževalnih storitev in nuditi dodatno pomoč družinam, ki si zasebnih 
jasli ne morejo privoščiti. Med načeli in cilji integriranega sistema »Nič šest« (Zerosei) so izrecno navedeni cilji: 
zmanjšanje kulturne, socialne prikrajšanosti ter integracija vseh otrok. Pomladni oddelek ponuja malčkom 
priložnostni učni načrt, strukturirano okolje glede na njihove potrebe in samostojnost ter vključenost v manjšo 
skupino. 

Pomladni oddelek na goriškem je del Večstopenjske šole s slovenskim učnim jezikom. Nahaja se v Štandrežu v 
ulici Sv. Mihaela št. 147 in je del vrtca Pika Nogavička. Stavba je nameščena v osrednjem delu vasi, tik ob osnovni 
šoli »F. Erjavec«. 

Prostori 

Pomladni oddelek se nahaja v prostorih vrtca Pika Nogavička. Ima svoj lastni vhod in prostore, ki so tako 
začrtani, da upoštevajo potrebe otrok, varno in avtonomno uporabljanje le teh pod nadzorstvom vzgojiteljic. 
Kotički so tako organizirani, da lahko otroci samostojno prehajajo iz ene dejavnosti na drugo. 

Razvojni cilji oddelka 

Učno osebje podpira in spodbuja razvojni potencial posameznega otroka v spoštovanju njegovega 
edinstvenega »biti«. Glavna vloga učitelja je podpiranje in ponujanje številnih novih in zanimivih izkušenj. Igra 
je bistveni del učnega procesa in omogoča otroku intelektualno, duševno in fizično rast. Otroci rastejo in se 
razvijajo na podlagi lastnih izkušenj, potreb, želja in aktivnega sodelovanja. 

Vizija oddelka 

»Vsak otrok vključen v oddelek je drugačen, vsak prinaša s seboj drugačna pričakovanja, izkušnje, potrebe in 
želje, kar daje oddelku moč in poseben čar. Dejavnosti, učno okolje in vzdušje so prilagojeni razvojnim 
značilnosti in zmožnosti vsakega posameznika, za razvijanje maksimalnih sposobnosti. Prizadevamo si 
zagotavljati staršem in otrokom spoštovanje, varnost in sprejetost.« 

Sodelovanje z družinami 

Sodelovanje med vrtcem in družino je ključnega pomena, da se bo otrok počutil varnega in bo lažje doživel 
ločitev od staršev. Medsebojno spoštovanje in zaupanje, vsakodnevni dialog in vzgojna soodgovornost, 
podpirajo pomen skupnega dela za dobrobit otrok. 
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Kontinuiteta z otroškim vrtcem Pika Nogavička 

Med šolskim letom bodo vzgojiteljice pomladnega oddelkasodelovale z vzgojiteljicami rednih sekcijvrtca Pika 
Nogavička pri načrtovanju in izvajanju raznoraznih dejavnosti in srečanj. 

Poslovni čas 

V oddelku bosta zaposleni dve vzgojiteljici. 

Oddelek bo odprt od ponedeljka do petka, od 7.45 do 15.45. 

*V prilogi dodatne informacije o Pomladnem oddelku. 
 

 
POGOJI ZA VPIS OTROK V POMLADNI ODDELEK 

Pomladni oddelek ne spada v obvezno šolanje. Zaradi tega so za razpoložljiva mesta potrebni kriteriji za vpis. 

Glede na specifičnost šolstva s slovenskim učnim jezikom, ki jo narekujeta člena 1 in 2 zakona 1012/1961, se 
bo pri vključevanju otrok v predšolsko vzgojo upoštevalo naslednjo prednostno lestvico: 

A – Glede na jezikovno-kulturno pripadnost: 

1. otroci družin, katerih pogovorni jezik je slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo na območju šol s 
slovenskim učnim jezikom; 

2. otroci družin, katerih pogovorni jezik je tudi slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo na območju šol s 
slovenskim učnim jezikom; 

3. otroci, katerih bratje oz. sestre so že vključeni v šolski sistem s slovenskim učnim jezikom; 

4. otroci družin slovenskega porekla (upoštevamo izključno otrokove dedke in babice), ki aktivno ne obvladajo 
slovenščine, so italijanski državljani in živijo na območju šol s slovenskim učnim jezikom. 

5. otroci, ki so obiskovali slovenske jasli; 

6. otroci iz širšega večkulturnega prostora, razvrščeni po starosti. 

B – Glede na starost imajo prednost: 

Starejši otroci pred mlajšimi. 
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Poglavje 2.2: OSNOVNE ŠOLE 
 
 

ODKRIVAMO SVET  
 

V naših osnovnih šolah uporabljamo vse možne metode in oblike poučevanja, zato da je vzgojno-izobraževalna 
dejavnost primerna za vsakega posameznika. Šola postavlja učenca v središče vzgojnega procesa in skrbi za 
celostni razvoj njegove osebnosti. Šola je torej vzgojiteljica in svetovalka na poti učenčevega razvoja, saj mu 
ponuja možnost, da bolje spozna samega sebe in lastne zmožnosti ter da načrtuje nove izkušnje in ugotavlja 
lastne dosežke. 

Glavni cilj naših osnovnih šol je celostno oblikovanje učencev, zagotavljanje primernih standardov glede na 
razvojno dobo in osvajanje spoznanj, ki nadgrajujejo učenčevo šolsko izobraževalno pot. 

Poleg bogatega šolskega kurikuluma je osnovna šola posebno pozorna do nekaterih področij in predmetov, ki 
jih mednarodne raziskovalne mreže in državna preverjanja INVALSI dokazano pojmujejo kot najbolj pereča in ki 
so nujno potrebna pri usvajanju novih spoznanj v izobraževalnem procesu. Ta področja so: 

 dobra priprava v slovenščini in italijanščini. Od prvega razreda osnovne šole dalje spodbujamo učenca, 
da se tekoče in sproščeno izraža v slovenskem in italijanskem pogovornem jeziku. Pomembno je, da 
učenec uveljavi pravico do besede, do narodnosti in do pripadnosti manjšinski skupnosti ter seveda 
tudi aktivnega inkluzivnega državljanstva. Učenci na naših šolah spoznajo raznolikost jezikov in 
narodnosti in v njih opazijo lepoto različnih kultur v luči odgovornega evropskega državljanstva. Pri nas 
se kulture med sabo spajajo. Učenci se čutijo del skupnega sveta, v katerem vsak ohranja svoje 
korenine, a spoštuje in prepoznava tudi vse druge; 

dobra priprava v matematiki. V izobraževalnem procesu so tudi zelo pomembne matematične kompetence. 
Tako kakor jezikovne kompetence, učenec usvaja matematične že v otroškem vrtcu z izkustvenimi 
dejavnostmi, potem jih razvija v petletnem osnovnošolskem obdobju in jih utrjuje ter nadgrajuje v 
triletnem obdobju nižje srednje šole; 

dobra priprava v angleškem jeziku. V prvih razredih osnovne šole učenec pridobi osnove za usvajanje 
angleškega jezika, ki je v današnjem času globalizacije osnovna sporazumevalna koda; 

dobra priprava v naravoslovnih vedah. Tudi razvijanje kompetenc v odkrivanju naravnih danosti in 
zakonitosti je primarnega pomena v izobraževalnem procesu prvega šolskega obdobja. 

 
 
 
 

Mestna osnovna šola O. Župančiča se nahaja na Livadi, v ulici Brolo. 
Poimenovali so jo leta 1982 po znanem pesniku. Vanjo zahajajo učenci 
iz severnega mestnega predela, iz sosednje Slovenije in iz okoliških vasi. 
Učenci imajo možnost izkoristiti storitve občinskega šolskega avtobusa. 

Moderno poslopje je bilo obnovljeno leta 2011. Šolske dejavnosti se 
odvijajo v dveh nadstropjih. V spodnjih prostorih so učilnice prvih dveh 
razredov, velik prostor za razgibavanje, risalnica, kabinet s pečjo za glino 
in učilnica za otroke s posebnimi potrebami. V zgornjih prostorih so 
učilnice tretjega, četrtega in petega razreda, učilnica angleščine, knjižnica, računalniška soba z IKT tablo in 
zbornica za učitelje. Šolsko stavbo obdajata veliko dvorišče in vrt, ki so ga starši s svojimi otroki dodatno obogatili 
z drevesi in trajnicami. Na dvorišču je tudi košarkarsko igrišče. 

Tehnološka oprema šole: 5 namiznih računalnikov, 2 prenosna računalnika, 1 IKT tabla, 1 videokamera, 2 
projektorja, 2 fotografska aparata, 2 grafoskopa, 2 tiskalnika, 1 televizija, 1 klaviatura, 1 skener, 2 radio 
sprejemnika, 1 DVD predvajalnik, 1 videorekorder, 1 tablični računalnik, 2 diaprojektorja. 
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V štandreško osnovno šolo zahajajo učenci iz domače vasi, iz mesta, iz Slovenije 
in tujine. Šolsko poslopje je za razmeroma veliko število otrok pretesno, zato se 
poslužujemo tudi prostorov v sosednji stavbi. V glavni stavbi ima šola štiri 
učilnice, računalniški kabinet in knjižnico. V sosednjem poslopju pa sta učencem 
na razpolago še dve učilnici. Pred stavbo je dvorišče z igriščem, Kneippova stezica 
in vrtiček z dišavnicami. Na razpolago imamo tudi veliko košarkarsko igrišče, ki 
nam ga nudi župnija. Šola dobro sodeluje z vaškimi društvi pri najrazličnejših 
kulturnih pobudah. 

Tehnološka oprema šole: 1 IKT tabla, 1 fotokopirni stroj, 2 klaviaturi, 1 fotoaparat, 2 televizorja, 3 projektorji, 7 
radijskih sprejemnikov, 18 računalnikov, 4 tiskalniki, 2 DVD predvajalnika, 1 videorekorder. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osnovna šola Josipa Abrama se nahaja v Pevmi, v vasi ob vznožju Brd 
in je tipična vaška šola. Vanjo se ne vpisujejo samo otroci iz Pevme, 
Oslavja in Štmavra, a tudi iz drugih krajev. Učenci imajo na razpolago 
primerno dvorišče, ob šolski stavbi novo urejeno športno igrišče in 
nov, z računalniki opremljen kabinet za informatiko ter IKT tablo. Manj 
številčni razredi omogočajo učiteljem, da bolje spremljajo šolsko 
napredovanje vsakega posameznega učenca. Šola dobro sodeluje z 
vaškimi društvi pri najrazličnejših kulturnih pobudah. 

Tehnološka oprema šole: 1 IKT tabla, 6 računalnikov, 1 tiskalnik, 1 
radijski sprejemnik, 1 televizor, 1 videorekorder, 1 prenosni računalnik. 

 

 
Osnovna šola Alojza Gradnika se nahaja v občini Števerjan. Pouk poteka v 
prenovljenih prostorih šolskega poslopja. Ima pet učilnic, vsaka z izhodom na 
teraso in telovadnico. V eni učilnici je IKT tabla. Za šolo je urejeno igrišče z igrali. 
Šola sodeluje z vaškimi društvi, s pobrateno OŠ A. Gradnika iz Repna in z OŠ 
Dobrovo. 

V zgornjih prostorih se nahaja tudi občinska knjižnica, v katero učenci redno 
zahajajo. 

Tehnološka oprema šole: 1 IKT tabla, 1 namizni računalnik, 5 prenosnih 
računalnikov, 1 videoprojektor, 1 tiskalnik, 1 fotografski aparat, 3 radijski sprejemniki, 1 klaviatura, 1 fotokopirni 
stroj. 
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Osnovna šola Ludvika Zorzuta, ki je prej stala na Plešivem, se je v 
šolskem letu 2010/11 vselila v obnovljeno stavbo v Bračanu. 
Uvedla je celodnevno obliko šolanja, in sicer od 7.40 do 15.40. 
Didaktične dejavnosti se odvijajo v prostorih prvega nadstropja, v 
pritličju pa isto poslopje gosti slovenski otroški vrtec Mavrica. 
Opremljena je z računalniki in IKT tablo. Razpolaga s telovadnico, 
jedilnico in kuhinjo. Pred šolskim poslopjem je urejeno prostorno 
igrišče z igralno površino in s sodobnimi igrali. Šola je postavljena 
v območje slovensko-italijanskega oz. furlanskega jezikovno- 
kulturnega stikanja. Večina učencev izhaja iz italijanskih in iz 
narodnostno mešanih zakonov. 

Tehnološka oprema šole: 6 namiznih računalnikov, 2 prenosna računalnika, 1 tiskalnik, 1 videoprojektor, 1 CD- 
DVD predvajalnik, 1 videorekorder, 1 električni klavir, 1 radijski sprejemnik, 1 televizija, 1 IKT tabla. 

 

 
KRITERIJI ZA VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Kriteriji za sprejem vpisov v prvi razred osnovnih šol: 

OTON ŽUPANČIČ – JOSIP ABRAM – ALOJZ GRADNIK in LUDVIK ZORZUT: 

1. prednost imajo otroci s stalnim bivališčem v kraju, kjer se nahaja OŠ in/ali otroci, ki so obiskovali otroški 
vrtec v kraju, kjer se nahaja OŠ; 

otroci, katerih bratje ali sestre že obiskujejo isto osnovno šolo za katero starši prosijo vpis; 

otroci ostalih otroških vrtcev slovenske Večstopenjske šole v Gorici; 

otroci, ki obiskujejo slovenske otroške vrtce v goriški pokrajini; 

otroci, ki niso bili vključeni v italijanski šolski sistem. 

 

Kriteriji za sprejem vpisov v prvi razred osnovne šole FRAN ERJAVEC: 

V slučaju, da je 28 vpisov v prvi razred osnovne šole Frana Erjavca, se razred deli na dva (16 + 12) in se upošteva 
zgornje kriterije. 

Zaradi prostorske stiske lahko sprejmemo v 1. razred ali 28 otrok z delitvijo razreda ali praviloma 20 otrok za en 
sam razred. Za razred s praviloma 20 otroki veljajo spodaj navedeni kriteriji: 

1. prednost imajo otroci, ki so obiskovali otroški vrtec Pika Nogavička v Štandrežu; 

otroci, ki so obiskovali otroški vrtec Sonček (ul.Max Fabiani, v južnem delu Gorice) in ki imajo brate ali 
sestre v osnovni šoli Frana Erjavca v Štandrežu; 

otroci iz vrtca Sonček: 

ki so italijanski državljani in so slovensko govoreči; 

ki so italijanski državljani in eden od staršev govori z otrokom slovensko; 

ki so italijanski državljani in so italijansko govoreči; 

vsi ostali 

1. otroci ostalih otroških vrtcev slovenske Večstopenjske šole ; 

otroci, ki obiskujejo slovenske otroške vrtce v goriški pokrajini; 
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otroci slovenskih družin, ki niso bili vključeni v italijanski šolski sistem; 

vsi ostali. 

Med šolskim letom Večstopenjska šola ne sprejema učencev, ki bi se prepisali iz katerekoli drugega vrtca ali 
šole. Izjema so le otroci staršev, ki so se preselili iz zdravstvenih, delovnih ali humanitarnih razlogov (kot dokazilo 
bo začasno ali stalno prebivališče) in posvojeni otroci, ki so se med šolskim letom preselili k posvojiteljski 
družini. 

Učenci, ki bi se z Waldorfske šole prepisali na našo šolo ali učenci tujci (iz drugih šolskih sistemov), bodo opravili 
izpit za usposobljenost. Na izpitu bomo preverjali znanja in kompetence, ki jih učenec mora imeti za vstop v 
predviden razred. 

Ravnateljstvo sprejema vpise novih otrok za novo šolsko leto po zapadlem vpisovalnem roku le do 31. avgusta 
vsakega leta. 

 
 
 

KRITERIJI ZA SESTAVO PRVIH RAZREDOV IN ODDELKOV V OSNOVNI ŠOLI 
 

V glavnem je sestava prvih razredov vezana na vpise, saj se otroke, v primeru, da je število vpisov v posamezno 
šolo večje od tistega, ki je predvideno za sestavo razreda, preusmerja v bližnje šole. Šele, ko se izkaže, da je to 
nemogoče, se ustanovi vzporeden razred. 

V takih zelo omejenih primerih so kriteriji za delitev in sestavo prvih razredov naslednji: 

1. enakomerna porazdelitev dečkov in deklic; 

enakomerna porazdelitev učencev slovenskega in italijanskega maternega jezika; 

enakomerna porazdelitev učencev, ki prihajajo iz istega vrtca ali občine; v razredu naj bo vsaj en učenec 
iz posamezne skupine ali vsi iz iste skupine, če so največ trije; 

da bi zagotovili heterogenost kognitivnih kompetenc in odnosov pri sestavi prvih razredov, bomo 
upoštevali mnenja vzgojiteljic in morebitna navodila psihopedagoške ekipe glede na stopnjo doseženih 
kompetenc ter osebnostnih in vedenjskih značilnosti posameznih otrok; 

-problematični primeri bodo enakovredno porazdeljeni po razredih; 

v oddelkih, ki imajo isto skupino učiteljev, smejo učitelji zamenjati učence iz enega razreda v drugi 
razred, upoštevajoč kvalitetno ravnovesje in didaktično funkcionalnost razreda. O utemeljeni zamenjavi 
morajo biti predhodno obveščeni ravnatelj in starši; 

vključitev v drugi, tretji, četrti in peti razred ali nove vključitve učencev v teku šolskega leta določa 
ravnatelj na podlagi mnenja zainteresiranih razrednih učiteljev. 

Za učence, ki iz drugih šol ali iz vzporedih razredov zaprosijo za prepis, se upošteva naslednje kriterije: 

 preverjanje, na podlagi vlog družin, razpoložljivih prostih mest na posameznih šolah; 

vključitev učenca glede na morebitno specifično problematiko v za to najbolj primeren razred, ob 
upoštevanju morebitnih že obstoječih problematičnih situacij na posameznih šolah in na podlagi 
mnenja zainteresiranih razrednih učiteljev. 
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TEDENSKI URNIK OSNOVNIH ŠOL 
 

Pouk se odvija od ponedeljka do petka. 
 

ŠOLA VSTOP V ŠOLO ODHOD IZ ŠOLE 

JOSIP ABRAM 

Pevma 

 
7.50 

 
13.15 

OTON ŽUPANČIČ 

Gorica 

 
7.50 

 
13.15 

FRAN ERJAVEC 

Štandrež 

 
7.45 

 
13.10 

ALOJZ GRADNIK 

Števerjan 

 

7.40 
(učenci, ki prihajajo s 

šolabosom, vstopijo ob 7.35) 

 

13.05 

LUDVIK ZORZUT 

Bračan 

 
7.35/45 

 
15.30/40 

 
 

 
Na osnovni šoli učitelji pospremijo ob zaključku pouka vse učence do glavnega izhoda, kjer jih prevzamejo starši 
ali zadolžene osebe, ki so od tistega trenutka dalje zanje odgovorni. Učence, ki se poslužujejo šolabusa 
pospremijo učitelji do glavnega izhoda, kjer jih prevzame občinska spremljevalka zadolžena za učenčevo 
spremstvo, varstvo in varnost. Učenci, ki čakajo povratek šolabusa, pa počakajo njegov prihod pod nadzorstvom 
odgovorne občinske spremljevalke. Na OŠ A. Gradnika učence, ki se poslužujejo šolabusa, ppospremijo učitelji 
do glavnega izhoda in na šolski avtobus, kjer jih prevzame šofer. Učenci, ki čakajo povratek šolabusa, počakajo 
njegov prihod pod nadzorstvom učiitelja. 
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2. RAZRED 

PREDMETNIK V OSNOVNI ŠOLI 
 

Urnik na osnovni šoli je porazdeljen na 5 jutranjih učnih enot in na 2 popoldanski. Letni fond ur dosega 940 ur. 

Učenci, ki ne obiskujejo verouka, sledijo alternativnim dejavnostim. 

 

PORAZDELITEV PREDMETOV PO PODROČJIH IN ŠTEVILO UR 
 

 

1. RAZRED 
 

 

 
PODROČJE 

 

 
PREDMETI 

ŠTEVILO UR 

 

TEDENSKO 

LETNO 

PO PREDMETIH 
PO 

SKLOPIH 

MIN. MAKS. MIN. 

 

IZRAZNO 

SLOVENŠČINA 5 165 175  

407 
ITALIJANŠČINA 5 165 175 

ANGLEŠČINA 1 33 35 

UMETNOST IN UPOD. 1,3 44 47 

LOGIČNO- 
MATEMATIČNO 

MATEMATIKA 6 198 210  
286 ŠPORT/GIB. 2 66 70 

TEHNOLOGIJA 0,6 22 23 

 

 
ANTROPOLOŠKO 

ZGODOVINA 1 33 35  

 
198 

ZEMLJEPIS 1 33 35 

NARAVOSLOVJE 1 33 35 

GLASBA 1 33 35 

VEROUK 2 66 70 

  

SKUPNO 
27 891 945 891 

  940  

  

POJASNILO: 
940h = 27 ur X 
35 tednov- 5 

ur (1 dan) 
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PODROČJE 

 

 
PREDMETI 

ŠTEVILO UR 

 

TEDENSKO 

LETNO 

PO PREDMETIH 
PO 

SKLOPIH 

MIN. MAKS. MIN. 

 

IZRAZNO 

SLOVENŠČINA 5 165 175  

440 
ITALIJANŠČINA 5 165 175 

ANGLEŠČINA 2 66 70 

UMETNOST IN UPOD. 1,3 44 47 

LOGIČNO- 
MATEMATIČNO 

MATEMATIKA 5 165 175  
253 ŠPORT/GIB. 2 66 70 

TEHNOLOGIJA 0,6 22 23 

 

 
ANTROPOLOŠKO 

ZGODOVINA 1 33 35  

 
198 

ZEMLJEPIS 1 33 35 

NARAVOSLOVJE 1 33 35 

GLASBA 1 33 35 

VEROUK 2 66 70 
  

SKUPNO 
27 891 945 891 

  940  

  

POJASNILO: 
940h = 27 ur X 
35 tednov- 5 

ur (1 dan) 
 
 
 

 

3. / 4. / 5. 
RAZRED 

 

 

 
PODROČJE 

 

 
PREDMETI 

ŠTEVILO UR 

 

TEDENSKO 

LETNO 

PO PREDMETIH 
PO 

SKLOPIH 

MIN. MAKS. MIN. 

 

IZRAZNO 

SLOVENŠČINA 4 132 140  

407 
ITALIJANŠČINA 4 132 140 

ANGLEŠČINA 3 99 105 

UMETNOST IN UPOD. 1,3 44 47 

LOGIČNO- 
MATEMATIČNO 

MATEMATIKA 5 165 175  
253 ŠPORT/GIB. 2 66 70 

TEHNOLOGIJA 0,6 22 23 

 

ANTROPOLOŠKO 

ZGODOVINA 2 66 70  

231 
ZEMLJEPIS 1 33 35 

NARAVOSLOVJE 1 33 35 

GLASBA 1 33 35 
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 VEROUK 2 66 70  

  

SKUPNO 
27 891 945 891 

  940  

  

POJASNILO: 
940h = 27 ur X 
35 tednov- 5 

ur (1 dan) 
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2. RAZRED 

 
 
 
 
 

BRAČAN 

 

PORAZDELITEV PREDMETOV PO PODROČJIH IN ŠTEVILO UR 
 
 
 
 

1. RAZRED 
 

 

 
PODROČJE 

 

 
PREDMETI 

ŠTEVILO UR 

 

TEDENSKO 

LETNO 

PO PODROČJIH 
PO 

SKLOPIH 

MIN. MAKS. MIN. 

 

 
IZRAZNO 

SLOVENŠČINA 7 231 245  

 
660 

ITALIJANŠČINA 7 231 245 

ANGLEŠČINA 1 33 35 

UMETNOST IN UPOD. 3 99 105 

ŠPORT/GIB. 2 66 70 

LOGIČNO- 
MATEMATIČNO 

MATEMATIKA 8 264 280 
297 

TECNOLOGIA 1 33 35 

 
 

ANTROPOLOŠKO 

ZGODOVINA 1 33 35  
 

363 

ZEMLJEPIS 1 33 35 

NARAVOSLOVJE 1 33 35 

GLASBA 1 33 35 

VEROUK 2 66 70 

KOSILO 5 165 175 
  

SKUPNO 40 1320 1400 1320 
  

POJASNILO: 
1400h = 40 ur 
X 35 tednov 
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PODROČJE 

 

 
PREDMETI 

ŠTEVILO UR 

 

TEDENSKO 

LETNO 

PO PODROČJIH 
PO 

SKLOPIH 

MIN. MAKS. MIN. 

 

 
IZRAZNO 

SLOVENŠČINA 7 231 245  

 
693 

ITALIJANŠČINA 7 231 245 

ANGLEŠČINA 2 66 70 

UMETNOST IN UPOD. 3 99 105 

ŠPORT/GIB. 2 66 70 

LOGIČNO- 
MATEMATIČNO 

MATEMATIKA 7 231 245 
264 

TECNOLOGIA 1 33 35 

 
 

ANTROPOLOŠKO 

ZGODOVINA 1 33 35  
 

363 

ZEMLJEPIS 1 33 35 

NARAVOSLOVJE 1 33 35 

GLASBA 1 33 35 

VEROUK 2 66 70 

KOSILO 5 165 175 

  

SKUPNO 40 1320 1400 1320 

  

POJASNILO: 
1400h = 40 ur 
X 35 tednov 

 
 
 
 

 

3. / 4. / 5. 
RAZRED 

 

 

 
PODROČJE 

 

 
PREDMETI 

ŠTEVILO UR 

 

TEDENSKO 

LETNO 

PO PODROČJIH 
PO 

SKLOPIH 

MIN- MAKS. MIN. 

 

 
IZRAZNO 

SLOVENŠČINA 6 198 210  

 
660 

ITALIJANŠČINA 7 231 245 

ANGLEŠČINA 3 99 105 

UMETNOST IN UPOD. 2 66 70 

ŠPORT/GIB. 2 66 70 

LOGIČNO- 
MATEMATIČNO 

MATEMATIKA 7 231 245 
264 

TECNOLOGIA 1 33 35 

 

 
ANTROPOLOŠKO 

ZGODOVINA 2 66 70  

 
396 

ZEMLJEPIS 1 33 35 

NARAVOSLOVJE 1 33 35 

GLASBA 1 33 35 

VEROUK 2 66 70 
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 KOSILO 5 165 175  

  

SKUPNO 40 1320 1400 1320 
  

POJASNILO: 
1400h = 40 ur 
X 35 tednov 
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Poglavje 2.3: NIŽJA SREDNJA ŠOLA 

SVET JE NAŠ  

Nižja srednja šola se sooča s kognitivnimi in vzgojnimi težavami predpubertetnikov, z vsemi njihovimi zanimanji, 
željami po lastni avtonomiji, z iskanjem osrednjih likov med odraslimi ljudmi, z željami po pravem prijateljstvu. 
Poleg tega se v nižji srednji šoli poglablja že usvojene kompetence na različnih področjih in se zagotavlja pogoje 
za uspešno doseganje novih spoznanj. 

Nižja srednja šola Ivana Trinka si je v teku let pridobila mnogo izkušenj na vzgojnem in didaktičnem področju. 
Relativna stabilnost učnega osebja je omogočila uigranost učnega tima in posledično dobro vpetost šolske 
ustanove v mestno okolje, v njegove družbeno-kulturne dinamike in v celotni slovenski živelj. Nastanek 
večstopenjske šole je sprožil mnogo povezovalnih dejavnosti, ki izboljšujejo kontinuiteto med različnimi 
stopnjami šol in omogočajo šoli, da popolnoma uresničuje svojo vodilno nalogo v vzgojno-izobraževalnem 
procesu. Okrepilo se je konstruktivno sodelovanje med raznimi komponentami večstopenjske šole, s 
poudarkom na načrtnem oblikovanju dejavnosti za kontinuiteto, ki zagotavljajo učencem neprekinjeno in 
enotno izobraževanje ter priznavajo strokovnost učnemu osebju različnih šolskih stopenj. 

V tem kontekstu je temeljnega pomena omogočiti učencem, da se zborno izražajo v obeh jezikih: v slovenščini 
– to je v jeziku, v katerem poteka večina kurikularnih dejavnosti, in v italijanščini. Oba jezika predstavljata 
namreč primarno sredstvo sporočanja in zagotavljata dostop do novih spoznanj. Velik je poudarek tudi na 
učenju dveh tujih jezikov, angleščine in nemščine, pri katerih imajo učenci možnost srečevanja z mentorji 
nemškega maternega jezika. 

Ne nazadnje namenja šola veliko pozornosti izobraževalnemu procesu posameznega učenca: sprejema ga, vodi, 
usmerja in skrbi za njegovo dobro počutje. V sodelovanju z družinami postavlja temelje uspešnega šolanja 
učencev in ob morebitnih težavah zna učencu in družini pravilno svetovati ter poiskati najustreznejši način za 
premagovanje nastalih ovir. Šola je torej varen prostor, kjer se učenci svobodno in spoštljivo soočajo s sovrstniki. 

 

V šolskem letu 2006/07 je bil srednji šoli Ivana Trinka dodeljen dokončni sedež v ulici dei Grabizio 38. Obdaja 
jo velik vrt z zelenjem. Ob ravnateljstvu, tajništvu, desetih učilnicah, dveh profesorskih zbornicah, od katerih 
je ena opremljena z enim računalnikom za profesorje ter s profesorsko knjižnico, ima šola še računalniško 
učilnico, video sobo, bogato šolsko knjižnico za učence, znanstveni kabinet, pevsko sobo, prostorno risalnico 
ter veliko dvorano. Na šoli je tudi učilnica za podporni pouk. Učilnice vseh razredov so opremljene z IKT 
tablami. 

Tehnološka oprema šole: 10 IKT tabel, 14 namiznih računalnikov, 2 prenosna računalnika, 2 grafoskopa, 1 
projektor za diapozitive, 3 fotokopirni stroji, 2 projektorja, 3 CD predvajalniki, 3 radijske sprejemnike, 20 
tabličnih računalnikov, videosoba in velika dvorana opremljeni s projekcijskim platnom. 

 
TEDENSKI URNIK NIŽJE SREDNJE ŠOLE 

 

S šolsko reformo iz leta 2004 se je tedenski urnik skrajšal na 34 učnih ur. Zaradi zunanjih okoliščin (višja sila), ki 
ne bi dovoljevale bivanja vseh učencev na šoli šest ur po 60 minut, trajajo učne ure 55 oziroma 50 minut. 
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Pouk se odvija od ponedeljka do sobote. 
 

ŠOLA 
VSTOP V ŠOLO 

od ponedeljka do petka 
ODHOD IZ ŠOLE 

od ponedeljka do petka 
ODHOD iz šole ob sobotah 

Nižja 
srednja 

šola IVANA 
TRINKA 

 
Od 8.00 do 8.10 

 
Od 13.50 do 14.00 

 
Od 11.55 do 12.00 

 

Pouk se v nižji srednji šoli I. Trinka Gorica odvija od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00, ob sobotah od 8. do 
12.00 ure. 

Šolsko poslopje je odprto 5 minut pred pričetkom pouka. 

Predčasno nadzorstvo (STORITEV JE ZAČASNO ZAMRZNJENA) 

V poslopje lahko vstopijo že ob 7.45 le učenci, čigar družine so prosile za predčasno nadzorstvo, ki je plačljiva 
storitev. To lahko koristijo učenci, katerih starši ali namestniki pisno izjavijo, da zaradi delovnega urnika ne 
morejo pripeljati in/ali odpeljati otroka po običajnem šolskem urniku in učenci, ki se poslužujejo šolabusa ali 
avtobusa APT-ja (za učence srednje šole). Pavšalen znesek prispevka za storitev je 80,00evrov letno, ki ga bodo 
starši ali namestniki nakazali na bančni račun šole. Za storitev je treba izpolniti obrazec in ga vrniti skupaj s 
potrdilom o plačilu najkasneje do 1. septembra tekočega šolskega leta. 

Učenci srednje šole, ki prihajajo v šolo peš, s kolesom, jih pripeljejo starši in podobno, in ki ne bodo koristili 
nadzorstva na plačilo, morajo obvezno vstopiti v šolo ob 8.10 oziroma 5 minut pred začetkom pouka (8.15). 
Šolski prostor (tudi dvorišče) je iz varnostnih razlogov zaprt do 8.10 in vstop je dovoljen le učencem, ki bodo 
storitev koristili. 

 

 
Iz varnostnih razlogov ob koncu pouka profesorji pospremijo vse učence do malega izhoda pri parkirišču, kjer 
jih prevzamejo starši ali zadolžene osebe, ki so od tistega trenutka dalje zanje odgovorni. Odhod skozi glavna 
dvoriščna vrata je dovoljen le pešcem in kolesarjem (ki skozi glavna dvoriščna vrata odhajajo s kolesom v roki) 
in učencem, ki se poslužujejo javnega prevoza APT- ija. Le-ti počakajo na prihod avtobusa pod nadzorstvom 
profesorja. 

Predmetnik na Nižji srednji šoli Ivana Trinka 
 

PREDMET 1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 

Verouk 1 1 1 

Slovenščina 5 5 5 

Italijanščina 5 5 5 

Zgodovina, državljanstvo in ustava 2 2 2 

Zemljepis 2 2 2 

Angleščina 3 3 3 

Nemščina 2 2 2 

Matematika in naravoslovje 6 6 6 

Tehnologija 2 2 2 

Umetnost in upodabljanje 2 2 2 

Glasba 2 2 2 

Gibalna in športna dejavnost 2 2 2 

SKUPNO število učnih enot 34 34 34 
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Učenci, ki ne obiskujejo verouka, sledijo alternativnim dejavnostim. 

Program italijanščine sovpada s programom, ki je predviden za italijanske šole. Profesorji, v sozvočju z državnimi 
smernicami, spodbujajo učence k branju in bogatenju besedišča. Razvijajo v učencih kompetence razumevanja 
besedila in sproščene ustne ter pisne komunikacije. V triletju poglabljajo morfologijo, fonologijo, pravopisje, 
slovnično ustreznost in stavčno skladnost. Spoznavajo literarne zvrsti italijanske književnosti. Posebno 
pozornost posvečajo tehnikam učinkovitega učenja. Učencem nudijo razne teste za samoocenjevanje znanja 
jezika, tako, da lahko v najkrajšem času dopolnijo morebitne vrzeli v znanju ali negotovosti v sporočanju. 

Program slovenščine se usklajuje s tistim za italijanščino in deli cilje. Profesorji usmerjajo učence v usvajanje 
temeljnih osnov slovenske slovnice (glasoslovje, obliskoslovje, skladnja), sporočanja in bogatenja besednega 
nabora ter temeljnih pojmov literarne teorije in osnov slovenske literarne zgodovine. Znanje jezika bogatijo z 
različnimi pobudami, vezani na bralno motivacijo in pismenost ter tehnikam učinkovitega učenja. 

Učni načrt za zgodovino in zemljepis obsega tudi poglavja iz zgodovine Slovencev in spoznavanje Slovenije. Pri 
programu zgodovine je še vključena državljanska vzgoja. Predmet informatika je interdisciplinaren. 

 
PODPORNI POUK NA VEČSTOPENJSKI ŠOLI – INKLUZIJA IN INTEGRACIJA UČENCEV 

 

Šola skrbi za vključevanje učencev s posebnimi potrebami, pri čemer se opira na sodelovanje z operaterji 
socialnih in zdravstvenih ustanov. Posebej skrbi tudi za učence s specifičnimi učnimi težavami in posebnimi 
vzgojnimi potrebami. 

 
SPREJEM UČENCEV TUJCEV 

 

Šola se s posebno pozornostjo posveča učencem, ki prihajajo iz tujih držav. Veliko skrbi namenja njihovemu 
sprejemu in poskrbi za njihovo ustrezno vključevanje. Glede na sprejemanje tujih učencev, šola spodbuja 
pozitiven odnos do medkulturnega sporazumevanja in odprtost do novih izkušenj. 

Da bi zagotovili čim bolj uravnovešen razvoj učencev, je predvidena diferenciacija pouka pri nekaterih 
predmetih. 

 
KRITETIJI ZA VPIS V 1. RAZRED SŠ IVANA TRINKA 

 

Kriteriji za sprejem vpisov v prvi razred srednje šole IVANA TRINKA so sledeči: 

1. učenci, ki so obiskovali osnovne šole našega Zavoda; 
učenci, ki so obiskovali bližnje šole s slovenskim učnim jezikom ali šole v drugih pokrajinah; 
vsi ostali. 

 
KRITERIJI ZA SESTAVO PRVIH RAZREDOV V SŠ IVANA TRINKA 

 

Kriteriji za sestavo prvih razredov v srednji šoli so naslednji: 

a) in Sestavljeni bodo enakovredni prvi razredi glede na število vpisanih učencev in na njihovo zanimanje, 
sodelovanje, odnos do šole in do dela; 

skupine bodo sestavljene tudi ob upoštevanju mnenja razrednih učiteljev iz osnovnih šol; 

za dvojčke bo srednja šola najprej vprašala za nasvet učitelje, nato bo mnenje učiteljev posredovala 
staršem, ki bodo lahko izrazili svojo željo (oba otroka v istem razredu, oz. vsak otrok v svojem razredu); 

žreb oddelkov bo potekal ob prisotnosti ravnatelja in profesorjev, ki bodo sestavili skupine; 
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učenci v sorodu s profesorji bodo vključeni v skupino, potem ko bo oddelek že izžreban; 

po žrebu bo možen prehod iz enega oddelka v drugega le v res izjemnih in v posebno utemeljenih 
primerih; 

če bi se v prvi razred, tudi med šolskim letom, vpisal kak nov učenec, se bo segment profesorjev izrazil, 
v katero skupino bo slednji vključen. 

ponavljalci bodo lahko izrazili željo, v katero skupino bi bili radi vključeni, vendar njihova želja ne bo 
temeljnega pomena pri sestavi razrednih skupin; delovna skupina bo ocenila, ali je izbira za učenca in 
za razred koristna oz. primerna, in bo nazadnje samostojno odločila. 

 

 
Med šolskim letom Večstopenjska šola ne sprejema učencev, ki bi se prepisali iz katerekoli drugega vrtca ali 
šole. Izjema so le otroci staršev, ki so se preselili iz zdravstvenih, delovnih ali humanitarnih razlogov (kot dokazilo 
bo začasno ali stalno prebivališče) in posvojeni otroci, ki so se med šolskim letom preselili k posvojiteljski družini 

Učenci, ki bi se z Waldorfske šole prepisali na našo šolo ali učenci tujci (iz drugih šolskih sistemov), bodo opravili 
izpit za usposobljenost. Na izpitu bomo preverjali znanja in kompetence, ki jih učenec mora imeti za vstop v 
predviden razred. 

Ravnateljstvo sprejema vpise novih otrok za novo šolsko leto po zapadlem vpisovalnem roku le do 31. avgusta 
vsakega leta. 

 
NAGRADNI MALI MATURANTSKI IZLET ZA UČENCE 3. RAZREDA SREDNJE ŠOLE 

 

(ZARADI IZREDNEGA PANDEMIČNEGA STANJA JE NAGRADNI IZLET ZAČASNO ZAMRZNJEN) 

Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije organizira vsako leto tradicionalni nagradni strokovni izlet po 
Sloveniji za zaslužne male maturante šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Mali maturantski izlet je nagrada 
za tiste učence, ki se trudijo, napredujejo in se znajo primerno obnašati. Za izlet po Sloveniji kandidirajo vsi 
učenci zadnjega letnika nižje srednje šole, po naslednjih kriterijih, ki jih je sestavil zbor učnega osebja: 

 učenci udeleženci nagradnega maturantskega izleta po Sloveniji bodo izbrani med najboljšimi v vsakem 
tretjem razredu (vsak razred bo prispeval z enakim deležem učencev glede na razpoložljiva mesta); 

pri izbiri bodo prišli v poštev uspehi iz vseh predmetov razen iz verouka, za katere se bo izračunala 
srednja ocena, in sicer deset, devet, osem (tudi s povprečjem 7,8); 

nato bo prišla v poštev zrelost učenca, ki bo moral imeti oceno v vedenju vzorno ali vsaj primerno; 

če v kakem razredu ne bo dovolj učencev z minimalno predvideno povprečno oceno, jih bodo na izletu 
nadomestili učenci iz druge sekcije, ki imajo višjo srednjo oceno in primerno vedenje. 

če se bo kdo od izbranih učencev odpovedal izletu, ga bo nadomestil naslednji najboljši v razredni 
lestvici; 

pri enakem številu točk bodo prišle v poštev uvrstitve na različnih tekmovanjih (Cankarjevo tekmovanje, 
Vegovo tekmovanje, športna tekmovanja itd.). 

na podlagi ocene iz vedenja in uspehov iz 1. štirimesečja bodo izdelane razredne lestvice za določitev 
kandidatov/učencev, ki se bodo udeležili izleta. 

Za pripravo lestvic bo poskrbel vodja šole, o dokončni izbiri učencev pa bodo odločali pristojni razredni sveti, ki 
bodo vseskozi in do dneva izleta opazovali zlasti učenčevo vedenje. 

Družina nagrajenca se obveže, da bo učenec prisoten na celotnem programu nagradne ekskurzije, v 
nasprotnem primeru se bo dalo možnost naslednjemu uvrščenemu na lestvici. 
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3. . DEL:  SODELOVANJE Z OKOLJEM - SPOZNAVANJE 
IN POVEZOVANJE,  DRŽAVA  IN DRŽAVLJANSTVO  

 
SODELOVANJE Z OKOLJEM – SPOZNAVANJE IN POVEZOVANJE 

 

Poglavje 3.1: NOTRANJE SODELOVANJE: UČENCI – UČNO IN NEUČNO 
OSEBJE 

Oblikovanje in gojenje dobrih medosebnih odnosov sta predpogoj za dobro počutje vsakega posameznega 
otroka in učenca in vseh zaposlenih na šoli. Ohranjanje pozitivnih medosebnih odnosov in spoštovanje skupnih 
vrednot prispevata k razvoju vsakega posameznika in šole kot celote. Zato se v šoli razvija ustvarjanje 
sodelovalnega odnosa, kar zahteva zaupanje v ljudi, negovanje odprte komunikacije, prevzemanje odgovornosti 
in ustvarjalno reševanje problemov. Tudi čistoča in urejenost šolskih prostorov ter šolskega okoliša sta skrb vseh 
šolnikov in učencev, ki tako skupno sodelujejo pri razvoju lepše in prijaznejše šole. 

 

 

Poglavje 3.2: SODELOVANJE ŠOLA – STARŠI 

Medsebojno zaupanje, sodelovanje in spoštovanje med družinami in šolskim osebjem predstavljata nujen 
predpogoj, da se vsakemu posameznemu učencu oz. učenki zagotovi optimalen razvoj. Za uspešen vzgojni 
proces sta namreč neobhodno potrebna zanimanje in podpora družine, še posebno v primeru, ko učenec 
nezadostno napreduje in je njegovo znanje še negotovo. 

Prisotnost staršev, ki tudi na tak način pokažejo, da jim je sodelovanje s šolsko ustanovo pomemben predpogoj 
za vzgojo lastnega otroka, je priporočljiva na naslednjih srečanjih: 

 na roditeljskih sestankih, 

na volitvah v zborne organe, 

na medsekcijskih, medrazrednih in razrednih svetih v popolnem sestavu skupaj s starši, 

na govorilnih urah. 

Starši imajo možnost, da preverjajo šosko dejavnost preko elektronskega dnevnika. 

V sklopu večstopenjske šole deluje Odbor osnovnošolskih staršev, ki ga sestavljajo predstavniki slednjih, 
izvoljeni v razredne, medrazredne in medsekcijske svete. Obstoj tega organa ima še posebno vlogo pri 
organizaciji raznih pobud, ki vključujejo tako učence kot širše okolje. 

 

 

Poglavje 3.3: SODELOVANJE Z USTANOVAMI NA TERITORIJU 

Plodno sodelovanje z ustanovami in inštitucijami na teritoriju je že od nekdaj stalno prisotno pri izpeljavi 
številnih pobud in dejavnosti. Večstopenjska šola v Gorici je kot šola slovenske manjšine po definiciji vpeta v 
teritorij in si med cilje postavlja krepitev čuta pripadnosti slovenski oz. večjezični goriški skupnosti. Učencem 
nudi tudi znanje slovenskega jezika in jih seznanja s slovensko kulturo. Vzdržuje stalne stike s slovenskimi 
kulturnimi ustanovami in z drugimi ustanovami prisotnimi na teritoriju. 
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Stiki s slovenskimi kulturnimi ustanovami in 
slovenskimi organizacijami 

 Istituto per l’educazione della Repubblica di Slovenia 
Kulturni dom 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
Kulturni dom 
Kulturni center Lojze Bratuž 
Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel 
Glasbena matica 

Raziskovalni inštitut Slori 
Inštitut za izobraževanje Ad formandum 
Narodna in študijska Feiglova knjižnica 
Bevkova knjižnica v Novi Gorici 
gledališče in socialno gledališče Altre espressività 
goriška Ludoteca 
Zveza prijateljev mladine 
Zveza bralnih značk 
Društvo matematikov in fizikov Slovenije 
Slavistično društvo 
Ljudska univerza v Novi Gorici (LUNG), videmska, tržaška ter 
ljubljanska univerza 
jezikovna šola „Papagaj“ iz Nove Gorice 
E-hiša, novogoriška hiša poskusov 
FINI Zavod Radeče, Delo za mlade; 
Drušvo Planet Zemlja 
Vrtec Ilke Devetak Bignami iz Tolmina 
OV Kurirček 
Naturopatska Zveza Slovenije 
Naturopatski Center Saeka 
MIZŠ Republike Slovenije 

Kulturno društvo Briški grič 
Slovensko Katoliško Prosvetno Društvo F.B.Sedej 
Krajevna skupnost Pevma, Oslavje in Štmaver 
Krajevna skupnost Štandrež 
Prosvetno društvo Štandrež 

 
 

Stiki s športnimi organizacijami 

 ZSŠDI 
Coni 
AŠD Sovodnje 
športno zduženje Dom 
občinski bazen v Manzanu 
občinski bazen Gorizia Nuoto 
ASD Tennis Campagnuzza 

Stiki z obšolskimi vzgojno-izobraževalnimi 
ustanovami 

 Dijaški dom Simon Gregorčič 
Zavod sv. Družine in Mladinski dom 
Center za šolske in obšolske dejavnosti v Sloveniji (CŠOD) 

 

Stiki z občinami 
Števerjan 
Krmin 
Gorica 

 
 
 

 
Stiki z drugimi ustanovami na teritoriju 

Zdravstvena ustanova 
Lega Ambiente 
mestnimi redarji 
krvodajalci 

Fundacija “Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia”. 
Videmska, tržaška ter ljubljanska univerza (šola nudi tutorstvo 
univerzitetnim študentom, ki mislijo opraviti študijsko prakso na 
naši Večstopenjski šoli) 
CISI 
CVCS 
Caritas 
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 krminska občinska knjižnica 
krminsko gledališče, Artisti associati 
konjušnica na Subidi 
konjušnica Horse Club Remuda 
Združenje alpincev 
ISA Isontina Ambiente 
SCIENZA UNDER 18 ISONTINA 
CTA (Centro Teatro Animazione e figure) 
LE NUOVE VIE 
Corpo bandistico Corno di Rosazzo 
ACI GO 
Državna policija in finančna straža 
Zeleni križ 
Gozdna straža GO in FJK 
Znanstveni muzej v Grljanu 
ACEGAS APS AMGA 

Teatro Verdi 
Združenje Artisti Associati 
Društvo Società Filologiche Friulane 
Civilna Zaščita 

Fundacija Scuola di merletti di Gorizia 
Kulturno društvo Associazione Culturale R. Lipizer ONLUS di 
Gorizia 
Društvo DRAMSAM C.M.G.A. 

 
 

Sodelovanja z drugimi podjetji 

COOP 
Amazon 
Il Tulipano 
DiPiù 
Famila 

 

Obenem se šola odziva na ponudbe slovenskih organizacij. Med drugim sodeluje z Zavodom za šolstvo RS, z 
Zvezo prijateljev mladine, z Zvezo bralnih značk, z Društvom matematikov in fizikov Slovenije, s Slavističnim 
društvom in s Centrom za šolske in obšolske dejavnosti v Sloveniji. Sodeluje z Ljudsko univerzo iz Nove Gorice 
(LUNG) in z videmsko, tržaško ter ljubljansko univerzo tako, da nudi tutorstvo univerzitetnim študentom, ki 
načrtujejo opraviti študijsko prakso na naši Večstopenjski šoli. 

Stalne stike vzdržuje tudi z obšolskimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami: z Dijaškim domom Simona 
Gregorčiča, Zavodom sv. Družine in Mladinskim domom. Te ustanove skrbijo za varstvo učencev ter za pomoč 
pri pisanju domačih nalog, poleg tega nudijo tudi številne kulturne in rekreativne delavnice. V poletnih mesecih 
prirejajo vzgojno-rekreativne krožke in številne zanimive pobude. 

Za našo Šolo je posebnega pomena sodelovanje, ki smo ga v letih razvili in nadgradili z Zavodom Republike 
Slovenije za šolstvo na področju predšolske vzgoje, razrednega pouka na osnovni šoli in predmetnega pouka 
na srednji šoli. Zavod Republike Slovenija za šolstvo in višješolska pedagoška svetovalka, Andreja Duhovnik 
Antoni, nenehno spodbujajo strokovni razvoj naših učiteljev v vzgoji in izobraževanju in z nami soustvarjajo in 
podpirajo različne oblike sodelovanja, spremljajo in razvijajo dobro prakso. Sodelovanja potekajo v obliki 
izmenjav strokovnih izkušenj, izmenjave gradiv in seznanjanje s strokovnimi novostmi, ki so pomembne za 
predmet oziroma področje ter seveda preko študijskih srečanj in drugih izobraževanj, ki jih pripravlja ZRSŠ. 

 
SODELOVANJA Z DRUGIMI PODJETJI 

 

Družba se je rahlo spremenila, tako da so se začela tudi druga podjetja zanimati za šolo, in sicer Amazon, Coop, 
Dipiù, Famiila, Il Tulipano, idr. Te ponujajo razne ugodnosti kot na primer didaktični in tehnološki material ali 
športno opremo. Za te projekte in pobude skrbijo starši v sodelovanju s šolo. 
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Poglavje 3.4: SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠOLAMI 

Šola sodeluje z raznimi slovenskimi in italijanskimi šolami obmejnega področja, da bi uresničila cilje vzgojne in 
didaktične kontinuitete, šolskega in poklicnega usmerjanja, medkulturne vzgoje in strokovnega izpopolnjevanja 
osebja. 

Predvideni so projekti v omrežju z naslednjimi šolami: 

 z večstopenjsko šolo v Doberdobu: informativni sestanki s starši učencev zadnjih razredov osnovnih šol 
in vzgojno didaktične dejavnosti za same učence; mešane delovne skupine z učitelji osnovnih šol za 
usklajevanje programov in učnih pristopov in za boljše spoznavanje učencev, še predvsem učencev s 
posebnimi potrebami; izpopolnjevanje učiteljev; uresničevanje šolskih kurikularnih in popoldanskih 
dejavnosti in raziskovalnih oz. študijskih dejavnosti; 

z goriškimi slovenskimi šolami – MRE.GO.ŠOL; 

z goriškimi italijanskimi večstopenjskimi šolami, ki so vključene v pokrajinske mreže za aktivno sodelovanje 
na različnih didaktičnih in strokovnih področjih; 

z osnovnimi šolami in vrtci v Sloveniji: z OŠ Milojke Štrukelj in Frana Erjavca v Novi Gorici, z OŠ Ivana Roba v 
Vrtojbi, z OŠ Dobrovo, z OŠ Tržič in z vrtcem Kurirček v Novi Gorici, s Šolo Papagaj v Novi Gorici, OV Ilke 
Devetak Bignami iz Tolmina; 

z univerzo v Novi Gorici, z univerzama v Ljubljani in Kopru ter z videmsko in tržaško univerzo: šola nudi 
tutorstvo univerzitetnim študentom, ki mislijo opraviti študijsko prakso na naši Večstopenjski šoli. 

 
 
 
 

DRŽAVA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA 

Za našo Večstopenjsko šolo je priprava na aktivno državljanstvo izrednega pomena. Že od otrošega vrtca dalje 
nudimo otrokom in kasneje učencem prvine državljanske vzgoje. Ciilj državljanske vzgoje ni samo v razvijanje 
demokratičnih in socialnih veščin, a tudi in predvsem gojenje osebnih in medosebnih, saj je državljanska vzgoja 
postala več dimenzionalna. Zato smo v našem vertikalnem kurikulu določili specifične cilje in vsebine, ki skozi 
vse tri stopnje šolanja spodbujajo razvoj kompetenc za učinkovito in konstruktivno vzajemno delovanje 
(vključno z osebnim razvojem), kritično mišljeje ter družbeno odgovorno in demokratično ravnanje. Otroci in 
učenci razvijajo različne kompetence na različnih ravneh. V otroškem vrtcu in osnovni šoli so prizadevanja 
praviloma usmerjena na spodbujanje osebnega razvoja in pridobivanja medosebnih kompetenc. Na srednji šoli 
se učenci učijo učinkovito in konstruktivno sodelovati ter s tem ravnati družbeno odgovorno. 

Državljanska vzgoja je na naši šoli tranzverzalni predmet in poteka od vrtca do konca srednje šole neprekinjeno. 
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4. . DEL: PREPREČEVANJE  NELAGODJA  IN 
ŠOLSKE NEUSPEŠNOSTI - VKLJUČUJOČA  
ŠOLA  

 
Vedno bolj se poudarja, da mora šola postati mesto vključevanja. Naša šola stremi po tem, da prispevamo k 
dostopnosti ter kakovosti izobraževanja in učenja za vse otroke in učence po načelih svobodne izbire in enakih 
možnosti. Verjamemo namreč, da so največja primerjalna prednost naše šole samozavestni, izobraženi, učeči 
se otroci, ki bodo postali aktivni državljani, ki bodo sposobni se spoprijemati s spremembami in odločeni 
spreminjati življenjsko in delovno okolje. Razvit človeški, kulturni in socialni kapital pa je tisto, kar v tem času 
najbolj potrebujemo za preseganje kriznih razmer in enakopravno soustvarjanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti. Vključujoča šola je šola, kjer je vsak otrok dobrodošel, vsak starš vključen in vsak učitelj cenjen. 

Naša vzgojno izobraževalna ponudba posveča veliko pozornosti rezultatom. Preprečevanje šolskega neuspeha 
je tudi družbena nujnost. Da bi šolski sistem to zmogel, je treba organizirati raznovrstne, tudi individualne poti 
pridobivanja znanja. Učno osebje predlaga in določi v posameznih razrednih svetih in v profesorskih zborih 
strategije za premoščanje težav, ovrednotenje interesov, nagnjenj in zmožnosti otrok in učencev ter za splošno 
doseganje učno-vzgojnih ciljev. 

Člen 1, 16. Odstavek Zakona 107 iz dne 13. julija 2015, zakon o Dobri šoli, tako narekuje: 

“16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo 
nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e 
di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche 
indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, 
del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.” 

Poseben poudarek je torej na premagovanju učnih težav, saj šolski neuspeh lahko globoko zaznamuje človeka, 
zato je pomembno, da postane šola prostor uspešnega učenja za vse. 

 

 

Več o tem pa v poglavju 5.4. 
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5. . DEL:  VERTIKALNI KURIKUL - 
VREDNOTENJE UČENCEV  – ZUNANJE 
PREVERJANJE INVALSI 

 
VERTIKALNI KURIKUL 

Vertikalni kurikulum je vzgojno didaktični proces, ki si ga vsaka šola zamisli, oblikuje in udejanja na osnovi lastnih 
potreb, z namenom, da pridobijo vsi učenci ob zaključku prvega šolskega ciklusa načrtovane kompetence in 
dosežejo specifične operativne cilje v vsakem posameznem šolskem predmetu oz. vseh čustvenih področjih. 
Pri tem se učno osebje osredotoči na uporabo aktivnih in najsodobnejših učnih metod in oblik, na postavljanju 
operativne členitve ciljev izobraževanja in vzgoje s posebnim poudarkom na praktičnih znanjih in na uporabi 
vseh konkretnih startegij za celostni razvoj upoštevajoč vse posebne potrebe vsakega posameznika. 

 

 

VREDNOTENJE UČENCEV 

 
UVODNO POJASNILO 

 

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Gorici pozorno usklajuje celoten proces vrednotenja in 
ocenjevanja z najnovejšimi ministrskimi določili in primerno osvešča učence in njihove družine o namenu, 
pravilih in poteku ocenjevanja. 

 
ZAKONODAJNI ODLOK 62/2017 - OCENJEVANJE ZNANJA, VREDNOTENJE KOMPETENC IN DRŽAVNI IZPIT OB 

ZAKLJUČKU PRVE STOPNJE ŠOLANJA – ZAGOTAVLJANJE TRANSPARENTNOSTI POSTOPKOV 
 

Zakonodajni odlok št. 62 z dne 13. aprila 2017 uvaja spremembe v način ocenjevanja znanja učenk in učencev 
osnovne šole in srednje šole prve stopnje, v vrednotenje pridobljenih kompetenc in v potek zaključnega 
državnega izpita. 

 
OCENJEVANJE NA PRVI STOPNJI ŠOLANJA (OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA) 

 

Kaj se ocenjuje: Ocenjuje se tako učenčevo znanje in kompetence kot njegov napredek pri učnem procesu. 

Namen ocenjevanja: Ocenjevanje ima formativni in vzgojni namen, prispeva k izboljšanju učenčevega znanja in 
učnega uspeha, omogoča spremljanje učenčevih dosežkov oz. njegovega učnega in osebnostnega razvoja, 
skladno s pridobivanjem znanja, spretnosti in kompetenc pomembno vpliva na razvoj samoocenjevalnih veščin. 

Področja ocenjevanja: Ocenjuje se doseženo učenčevo znanje in kompetence pri posameznih predmetih in na 
področju državljanske vzgoje. 

Kako se ocenjuje na Osnovni šoli: (POGLEJ PRILOGO) 

Kako se ocenjuje na Srednji šoli: Ocenjuje se s številčno oceno v desetinkah, vsaka ocena na lestvici do 10 
odgovarja različnemu nivoju doseženega znanja. 

Kdo izvaja postopek ocenjevanja: Na osnovi lastne poklicne avtonomije izvajajo ocenjevanje znanja in 
napredovanja učencev razredni učitelji na osnovni šoli oz. razredni svet na srednji šoli prve stopnje. 

Kriteriji in način ocenjevanja: Kriteriji, oblike in način ocenjevanja učnih predmetov in vedenja, ki jih določi zbor 
učnega osebja so objavljeni v triletnem šolskem vzgojno-izobraževalnem programu. 

Ocenjevanje po predmetih: Številčnim ocenam za vsak predmet odgovarja ocenjevalna lestvica z opisnim 
vrednotenjem znanja, kar omogoča formativno spremljanje učenčevega napredka in znanja ter spodbujanje 
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nenehnega izboljšanja. Zbor učnega osebja določa tudi splošne kriterije za nepripustitev v naslednji razred ali 
k zaključnemu državnemu izpitu, v primeru ko ima učenec pri enem ali več predmetih nižje ocene od 6/10. 

Ocenjevanje vedenja: Skladno z ugotavljanjem ravni doseganja državljanskih kompetenc se tako v osnovni kot 
v srednji šoli vedenje ocenjuje s sintetično opisno oceno; na srednji šoli se ocenjevanje vedenja izvaja na osnovi 
določil Štatuta študentk in študentov, Dogovora o vzgojni soodgovornosti in odobrenih šolskih pravilnikov. 

Opisno vrednotenje: Ob zaključku vsakega ocenjevalnega obdobja šola starše pisno obvesti o učnem uspehu 
učenk in učencev, ocene za posamezne predmete in vedenje v spričevalu dopolnjuje tudi skupno opisno 
vrednotenje, ki odraža celostno znanje glede na zastavljene učne cilje, učenčev napredek in sodelovanje pri 
učnem procesu. 

Verouk in alternativne dejavnosti: Ocenjevanje verouka in alternativnih dejavnosti se na osnovi izkazanega 
zanimanja in doseženih učnih nivojev ocenjuje s sintetično opisno oceno ločeno od ostalih predmetov. 

Transparentnost ocenjevanja in obveščanje: Transparentnost ocenjevanja se zagotavlja s seznanitvijo staršev o 
predpisih in postopkih, ki urejajo ocenjevanje znanja ter napredovanje učenca. 

 
NAPREDOVANJE UČENCA IZ RAZREDA V RAZRED NA OSNOVNI ŠOLI 

 

Napredovanje v naslednji razred: Učenci v osnovni šoli praviloma napredujejo v naslednji razred tudi v primeru 
delno doseženih učnih nivojev ali ko je postopek pridobivanja le-teh še v teku. 

Pomanjkljivosti v znanju: Skladno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi v znanju mora šola ob zaključku vsakega 
ocenjevalnega obdobja pravočasno in ustrezno obveščati družine, ko učenci le delno dosegajo zastavljene 
nivoje znanja ali si jih komaj pridobivajo; na osnovi lastne organizacijske in didaktične avtonomije mora šola v 
tovrstnih primerih tudi načrtovati ustrezne posege za izboljšanje učnih dosežkov. 

Ponavljanje razreda: Izključno v izjemnih in utemeljenih primerih in če za to obstajajo dokazani ter tehtni razlogi, 
lahko razredni učitelji na osnovi kriterijev, ki jih določi zbor učnega osebja, sprejmejo sklep o nepripustitvi 
učenca v naslednji razred. Tovrstni sklep morajo sprejeti soglasno 

 
NAPREDOVANJE UČENCA IZ RAZREDA V RAZRED NA SREDNJI ŠOLI PRVE STOPNJE 

 

Napredovanje v naslednji razred: Na srednji šoli so lahko učenci pripuščeni v naslednji razred tudi v primeru 
delno doseženih ali nedoseženih nivojev znanja pri enem ali več predmetih. 

Pomanjkljivosti v znanju: Skladno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi v znanju, mora šola ob zaključku vsakega 
ocenjavalnega obdobja pravočasno in ustrezno obveščati družine, ko učenci le delno dosegajo zastavljene 
nivoje znanja ali si jih komaj pridobivajo; na osnovi lastne organizacijske in didaktične avtonomije mora v 
tovrstnih primerih šola tudi načrtovati ustrezne posege za izboljšanje učnih dosežkov. 

Ponavljanje razreda: Učenci napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu pouka v šolskem letu pozitivno 
ocenjeni iz vseh predmetov. V primeru, da pri enem ali več predmetih ne dosežejo zastavljenih nivojev znanja 
ali jih dosežejo le delno (< 6/10), lahko razredni svet, ki mu predseduje šolski ravnatelj ali njegov namestnik, na 
osnovi utemeljenih razlogov oz. kriterijev, ki jih je določil zbor učnega osebja, sprejme sklep o nepripustitvi 
učenca v naslednji razred oz. k zaključnemu izpitu. 

 
VELJAVNOST ŠOLSKEGA LETA NA SREDNJI ŠOLI PRVE STOPNJE 

 

Prisotnost pri pouku: Prisotnost pri pouku je obvezna, zahteva pa se vsaj tri četrtine prisotnosti letnega šolskega 
urnika, točno število zahtevanih ur prisotnosti pri pouku mora šola sporočiti družinam na začetku šolskega leta. 

Dopuščena odstopanja od obveznih prisotnosti: V utemeljenih in dokumentiranih primerih lahko zbor učnega 
osebja sprejme sklep o dopuščenih odstopanjih od obveznih prisotnosti, razredni svet mora v tovrstnih 
primerih vsekakor razpolagati z zadostnimi elementi za ocenjevanje učencev. 



 

 
 
 

PRIPUSTITEV K ZAKLJUČNEMU IZPITU NA SREDNJI ŠOLI PRVE STOPNJE 
 

Nacionalno preverjanje znanja INVALSI: Opravljeno nacionalno preverjanje znanja predstavlja pogoj za 
pripustitev k zaključnemu izpitu: preizkusi znanja, iz slovenščine, matematike in angleščine se v tretjem razredu 
srednje šole izvedejo pred zaključkom šolskega leta, najkasneje v mesecu aprilu. Po opravljenih preizkusih 
prejmejo učenke in učenci ob zaključku šolskega leta potrdilo o doseženih rezultatih. 

Zaključni izpit- vstopna ocena: Učenci tretjega razreda srednje šole so pripuščeni k zaključnemu državnemu 
izpitu s številčno oceno v desetinkah, ki jim je dodeljena na osnovi celotnega, triletnega šolskega uspeha v 
srednji šoli. V primeru da pri enem ali več predmetih ne dosežejo zastavljenih nivojev znanja ali jih dosežejo le 
delno, jih lahko razredni svet pripusti k zaključnemu izpitu tudi z negativno oceno, nižjo od 6/10. 

Izpitne preizkušnje: Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela; pisni del zajema naloge iz slovenščine, 
italijanščine, matematike in tujih jezikov, ustni pa medpredmetni zagovor; pri ustnem delu izpita se učenčevo 
znanje vrednoti skladno s končnim učenčevim učnim profilom, opredeljenim v nacionalnih smernicah, s 
posebnim poudarkom na ustreznosti jezikovnega izražanja, argumentacije, razumevanja in povezovanja 
konceptov, reflektivnega in kritičnega razmišljanja ter stopnje razvoja državljanskih kompetenc in 
sporazumevanja v tujih jezikih. 

Zaključna ocena: Končna ocena je praviloma srednja vrednost vseh pridobljenih ocen oz. vstopne ocene, pisnih 
nalog in ustnega dela izpita, dodeljuje se jo s številčno oceno v desetinkah, pri tem se ocena zaokroži navzgor, 
če je prvo decimalno mesto 5 ali več. Izpit je uspešno opravljen, če ga kandidat izdela z oceno najmanj 6/10. 

 
UČENCI   S    POSEBNIMI    POTREBAMI    IN    SPECIFIČNIMI   UČNIMI    TEŽAVAMI    -   OCENJEVANJE    IN    PRIPUSTITEV    K 

ZAKLJUČNEMU IZPITU 
 

Zakonodajni odlok št. 62 z dne 13. aprila 2017 v navedenih primerih ne uvaja bistvenih sprememb; ocenjevanje, 
napredovanje v naslednji razred in pripustitev k zaključnemu izpitu potekajo na osnovi individualiziranih 
vzgojnih načrtov oz. prilagojenih učnih načrtov. 

 
VREDNOTENJE KOMPETENC 

 

Ob zaključku osnovne šole in srednje šole prve stopnje prejmejo učenke in učenci potrdilo o pridobljenih 
kompetencah, vrednotenje le-teh je v pristojnosti razrednih učiteljev in razrednih svetov na zaključnih 
ocenjevalnih sejah. Potrdilu o kompetencah je priloženo tudi potrdilo o rezultatih nacionalnega preverjanja 
znanja INVALSI. 

 
VRSTE PREVERJANJ – DIAGNOSTČNO, SPROTNO, KONČNO 

 

V skladu s predvideno zakonodajo o ocenjevanju preverjanja razvrščamo v tri faze: 

Diagnostično ali začetno preverjanje izvajamo na začetku šolskega leta, poučevanja neke učne enote ali 
predmeta in je namenjeno ugotavljanju predznanja in ne vpliva na končno oceno, a je osnova za analizo 
povprečnega nivoja predpriprave, načrtovanje celotnega poučevanja in nadaljnjega učenja. Diagnostično 
preverjanje ne obsega le posamezne vsebine, temveč tudi spretnosti (računske, jezikovne), kompetence, 
strategije samostojnega učenja, (uporabo učbenika, iskanje virov) in je specifično strukturirano glede na 
predmet in predmetni sklop. Cilj diagnostičnega preverjanja je identificirati/prepoznati učenčeve predstave, 
napake, način razmišljanja in učne težave. 

Formativno ali sprotno preverjanje in spremljanje poteka med samim učnim procesom z namenom, da zberemo 
in dajemo informacije za čimbolj učinkovit pouk in učenje. Pri tem profesor ugotovi, ali dela določena snov 
probleme manjšini ali večini učencev. V slednjem primeru mora morda spremeniti metode dela oziroma način 
obravnave, če pa imajo težave posamezni učenci, jim lahko ponudi določene pripomočke, vire ali dodatno 
pomoč. Izvajamo ga z ustreznim načinom preverjanja, ki ima natančno opredeljene cilje, o njih informiramo 
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učence, ki lahko te informacije uporabijo pri svojem učenju. Učencem to preverjanje in spremljanje poda 
povratno informacijo, seznani jih z doseženim znanjem, opozori na pomanjkljivosti, profesor pa jim pomaga 
poiskati pot za odpravo teh pomanjkljivosti. Prepričani smo, da rezultati niso nekaj dokončnega, pač pa so del 
učnega procesa. Pozitivni rezultati sprotnega preverjanja se upoštevajo pri končni oceni, negativni pa imajo 
namen, da učence spodbudijo, da jih popravijo in dokažejo, da so cilje dosegli. S sprotnim preverjanjem in 
spremljanjem torej bistveno dvignemo učinek učenja. Cilj formativnega preverjanja in spremljanja je pridobitev 
povratne informacije o učenčevem razumevanju učne snovi in posledično nadaljnje načrtovanje pouka. 

Končno ali sumativno preverjanje je usmerjeno v ugotavljanje rezultatov zaključnega obdobja učenja (konec 
šolskega leta oz. srednje šole). Rezultati se ocenjujejo in so vključeni v spričevalo, diplomo oziroma potrdilo o 
opravljenem izpitu. Končna ocena predstavlja sintezo sprotnega preverjanja in je odraz tega, v kolikšni meri 
učenec dosega standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih, učenčeve motivacije za učenje, sposobnosti 
soočanja s problemi, njegovega napredka in drugih meril profesorja, skladnih s cilji nižje srednje šole in načeli 
za preverjanje in ocenjevanje znanja. Cilj sumativnega preverjanja je merjenje učenčevih dosežkov, v kolikšni 
meri so učenci usvojili zastavljene cilje. 

 

 

Poglavje 5.1: OPAZOVANJE V OTROŠKEM VRTCU 

V sodobnih pristopih k predšolski vzgoji je otrok središče in izhodišče vzgojnega dela. Vzgojiteljica upošteva 
razvojno stopnjo in razvojne potrebe otrok v skupini. Dobro poznavanje otrok je predpogoj za ustrezno vzgojno 
delo z njimi, zato je potrebno tudi načrtno in sistematično oprazovanje otrok in spremljanje njihovega razvoja. 

 
NAČRTNO IN SISTEMATIČNO OPAZOVANJE OTROK 

 

Načrtno opazovanje poteka ob začetku in zaključku šolskega leta. Vzgojiteljice opazujejo otrokove sposobnosti 
glede na samostojnost, čustveno-socialni, senzorični, motorični, govorni in kognitivni razvoj. Vzgojiteljice 
ugotavljajo otrokove sposobnosti, potrebe in interese, nato sestavijo ustrezne tematske sklope ter izberejo 
vsebine in metodološke postopke za učne enote. Ob zaključku šolskega leta so opazovanja in preverjanje 
sredstvo, s katerim ugotavljajo napredovanje otrok in ustreznost lastnega vzgojno-didaktičnega dela. Posebno 
pozornost polagajo učenju slovenskega jezika. 

 
SPREMLJANJE OTROKOVEGA RAZVOJA 

 

»Dokumentacija je proces, ki beleži sledove, spomine in razmisleke, izpričuje vzgojne načine in vzgojni potek ter 
omogoča vrednotenje individualnega in kolektivnega učnega napredka.« (Državne smernice 2012). 

Vzgojiteljice skrbijo za dokazila o napredku otrok, se pravi vso dokumentacijo (fotografije, video posnetki, zapisi 
izjav otrok, grafični izdelki...), ki prikazujejo razvoj vsakega otroka, njegov napredek, način učenja in tudi 
specifične lastnosti. Redno vodijo pogovore z otroki za evalvacijo vzgojno didaktičnega dela in podpirajo v 
otroku razvoj občutka o svojem napredku in uvid v lastni proces učenja preko spodbujanja procesov 
vrednotenja in samovrednotenja dejavnosti. 

Opazovanje in spremljanje sta procesa, ki ugotavljata tako napredovanje otrok kot ustreznost načrtovanega 
vzgojno – didaktičnega dela. 

 

 

Poglavje 5.2: PREVERJANJE IN OCENJEVANJE NA OSNOVNI ŠOLI 

Preverjanje in ocenjevanje sta sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa, ki vključuje vse komponente, v 
prvi vrsti pa posameznega učenca. Učenec je namreč s svojo osebnostjo in enkratnostjo izhodišče za sestavo 
vzgojno-izobraževalnega načrta. Preverjanje in ocenjevanje predstavljata dosledno in trajno merjenje vseh 
učenčevih korakov v sklopu vzgojno-izobraževalnega procesa in pomagata učnemu osebju, učencem in 
družinam pri zastavljanju novih ciljev. Preverjanje omogoča primerjavo med dosežki učencev in cilji, ki so si jih 



 

 
 
 

učitelji v začetku zastavili v učnem načrtu. Na podlagi slednjega učitelji izbirajo primerne dejavnosti in vse 
potrebne oblike preverjanja tudi z različno težavnostno stopnjo posameznih vaj. Poleg tega učitelji s 
sistematičnim opazovanjem in preverjanjem ugotavljajo učenčev napredek in spodbujajo učenca k 
racionalnemu in odgovornemu obravnavanju novih preizkušenj. Ocenjevanje je sredstvo za vzgojno in 
didaktično načrtovanje, ki posameznemu učencu omogoča širši razvoj osebnih zmogljivosti. Pri ocenjevanju 
vsakega učenca merimo njegov napredek, tako da upoštevamo njegovo začetno in končno stanje v odnosu do 
načrtovanih specifičnih ciljev. V šoli je oblikovanje pozitivne samopodobe v letih obveznega izobraževanja 
izrednega pomena, zato učitelji upoštevajo, spodbujajo in ovrednotijo vsak korak in napredek, ki ga učenec 
opravi. 

Proces preverjanja in ocenjevanja vsebuje razgovore s starši med letom, izročitev spričevala ob koncu prvega 
štirimesečja in ob koncu šolskega leta, kar predstavlja uradno sporočilo družinam in prehod v naslednji razred, 
ter vzpostavlja dialog med šolo in družinami. 

Učitelji sintetično opišejo razvoj učenčevega znanja, kognitivnih sposobnosti in socializacije. Pri sestavljanju teh 
oznak upoštevajo predvsem: 

 delovne spretnosti, sposobnost sporočanja, razvoj besednega zaklada, sposobnost reševanja 
problemov in praktično uporabo znanja; 

osebno avtonomijo, samokontrolo, odgovornost in prizadevnost, kritično presojo; 

sposobnost sodelovanja v skupini, spoštovanja pravil, upoštevanja tujih mnenj, obzirnost in vljudnost. 

Preverjanje je postopek zbiranja informacij o učenju in učenčevem razumevanju obravnavanih vsebin. Učenčev 
napredek spremljamo z opazovanjem, pogovorom, pisnimi preverjanji itd. Sistematično in namensko zbrani 
podatki so osnova za vrednotenje učenčevih dosežkov. 

Na osnovi zbranih podatkov učitelji določijo oceno pri posameznih učnih predmetih. 

 
AVTENTIČNO OCENJEVANJE 

 

Pri avtentičnem ocenjevanju učenci rešujejo naloge, ki zahtevajo uporabo znanja in veščin v resničnih 
življenjskih okoliščinah. Naloge, ki merijo usvojene kompetence, zahtevajo reševanje problemov, kritično 
razmišljanje, razumevanje, sklepanje, metaspoznavne ali samorefleksivne spretnosti. Končni izdelki so lahko 
mape dosežkov, razstave, nastopi, raziskave, poizkusi, dnevniki, predstavitve, ki dovoljujejo več kot eno rešitev. 

Učenčevo delo v postopkih avtentičnega ocenjevanja merimo na osnovi standardov znanja in ciljev, 
opredeljenih v učnem načrtu. Rezultate presojamo po določenih kriterijih, ki jih učenci poznajo pred 
ocenjevanjem. Pri praktičnih nalogah vrednotimo učenčev dosežek celostno. 

 
5.2.1     OBLIKE IN RAZPOREDITEV PREVERJANJA IN OCENJEVANJA NA OSNOVNI ŠOLI 

 

ustno preverjanje: glasno branje, razumevanje poslušanega oz. prebranega, memoriranje, poročanje, govorni 
nastop, spraševanje. 

pisno preverjanje: razumevanje poslušanega oz. prebranega, pisni izdelki, testi odprtega/zaprtega tipa, naloge 
urejanja, povezovanja, dopolnjevanja. 

praktično preverjanje: reševanje praktičnih problemov, oblikovanje po navodilih, vodene raziskave, miselni 
vzorci, rezultati projektnega ali skupinskega dela, nastop. 

Minimalno število ocen na polletje (ustno in pisno): 

 4 za slovenščino, italijanščino, matematiko; 

2 za zgodovino, zemljepis, angleščino, naravoslovje, verouk. 
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Praktična ocena: 

 minimalno št. 2 za: glasbeno vzgojo, tehnologijo, gibalno vzgojo in umetnostno vzgojo. 

 

 
5.2.2. PRIMERI SPECIFIČNIH KRITERIJEV OCENJEVANJA NA OSNOVNI ŠOLI 

 

Učenci s posebnimi razvojnimi potrebami (Zakon 104/92) 

Preverjanje in ocenjevanje otrok s posebnimi vzgojnimi potrebami poteka v sozvočju med podpornim učiteljem 
in razrednimi učitelji oz. profesorji ter člani strokovne skupine, ki so za učenca pripravili Individualizirani učni 
načrt (PEI). Individualizirani učni načrt pojasnjuje vrsto primanjkljaja, prilagoditve šolskega in domačega dela, 
prilagoditve v preverjanju in ocenjevanju znanja, prilagoditve časovne razporeditve pouka, prilagoditve vsebin 
učne snovi in didaktične pripomočke. Če je predvideno, se učenci lahko poslužujejo kompenzacijskih sredstev 
in olajšav zato, da primerno opravijo dodeljeno nalogo. Učenci, ki sledijo individualiziranemu učnemu načrtu 
so ocenjeni upoštevajoč minimalne standarde znanja posameznih predmetnih področij in resničnega napredka 
učenca glede na začetno stanje. Navedene prilagoditve veljajo tudi v primeru državnega preverjanja INVALSI. 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami (SUT) (Zakon 170/2010) 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami so učenci z zelo heterogeno skupino primanjkljajev. Zakon 170/2010 
določa, da se pri preverjanju in ocenjevanju učencev s potrjenimi specifičnimi učnimi težavami upoštevajo 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Vzgojno-izobraževalni načrt za učence SUT bo torej točno določal 
učencu najbolj primerna kompenzacijska sredstva in olajšave. 

Učenci s specifičnimi vzgojnimi potrebami (Min.dir. z dne 27.12.2012 in min.okr. št.8 z dne 
06.03.2013) 

Ogroženi učenci so učenci, ki prihajajo iz neugodnih socioekonomskih, kulturnih in jezikovnih razmer. Zanje 
razredni svet sestavi Personalizirani didaktični načrt (PDN), ki bo lahko učencu določal najbolj primerne 
pripomočke in/ali olajšave. Odobri ga razredni svet in podpišejo ravnatelj, učitelji oz. profesorji razreda in 
družina. 

*Prilagojene učne načrte za vse učence PVP (Zakon 104/92, Zakon 170/2010, Min. dir. Iz dne 27.12.2012 in 
min.okr. št.8 iz dne 06.03.2013) sestavijo in odobrijo medrazredni oz. razredni sveti in ga podpišejo ravnatelj, 
učitelji oz.profesorji in starši (in učenec sam, ko bo to potrebno). 

 
5.2.3. OCENJEVANJE VEDENJA NA OSNOVNI ŠOLI 

 

A. Sodelovanje in aktivna udeležba: 

Sodelovanje v skupini 

Sodelovanje pri pouku 

Pripravljenost na dialog 

Spoštovanje pravic drugih 
 

 
A. Avtonomno in odgovorno ravnanje 

Spoštovanje šolskih pravil in imovine 

Opravljanje šolskih obveznosti 

Spoštovanje pravil družbenega sožitja 



 

 
 
 
 
 

EVROPSKE 

KLJUČNE 

KOMPETENCE 

DRŽAVLJANSKE 

KOMPETENCE 

 

OPISNIKI 

 

KAZALNIKI 
DOSEŽENA 

STOPNJA 

 

VREDNOST 

   V skupino se vključuje sodelovalno in 
konstruktivno. NAPREDNA 4 

  
A1 V skupino se vključuje aktivno. SREDNJA 3 

  Sodelovanje v 
skupini Ima nekaj težav pri vključevanju v 

skupino. 
OSNOVNA 2 

   
V skupino se vključuje s težavo. ZAČETNA 1 

   Dejavno sodeluje pri pouku, se 
zanima za vsebine in jih konstruktivno 
dopolnjuje s svojim predznanjem. 

NAPREDNA 4 

  A2 
Sodelovanje 

Sodeluje pri pouku in se zanima za 
vsebine. 

SREDNJA 3 

Občasno sodeluje pri pouku in se 
zanima samo za nekatere vsebine. 

OSNOVNA 2   
A) 

Sodelovanje in 

pri pouku 

Pri pouku premalo sodeluje in pasivno 
sprejema obravnavane vsebine. 

ZAČETNA 1 

 aktivna 
udeležba 

 

 
A3 

Pripravljenost 

Pozitivno rešuje konflikte in spodbuja 
konstruktivni dialog. 

NAPREDNA 4 

Zna reševati konflikte in je pripravljen 
na dialog. 

SREDNJA 3 

Skuša reševati konflikte. OSNOVNA 2   na dialog 

   Konflikte rešuje le pod vodstvom 
odrasle osebe. 

ZAČETNA 1 

   Vedno in zavestno prepozna ter 
spoštuje različna mnenja in vloge 
drugih. 

NAPREDNA 4 

Socialne in 
državljanske 

 A4 
Spoštovanje 

V glavnem prepozna ter spoštuje 
različna mnenja in vloge drugih. 

SREDNJA 3 

Občasno spoštuje različna mnenja in 
vloge drugih. 

OSNOVNA 2 kompetence  pravic drugih 

   Prepoznava različna mnenja in vloge 
drugih le pod vodstvom odraslega. ZAČETNA 1 

   Spoštujte ustaljena šolska pravila, 
skupno imovino in zunajšolsko okolje. 
Skrbi za svojo lastnino in spontano 
ureja prostor, v katerem opravlja svoje 
delo. 

 

NAPREDNA 

 
4 

  
 
 

 
B) 

Avtonomno in 
odgovorno 
ravnanje 

 

 
B1 

Spoštovanje 
šolskih pravil 
in imovine 

V glavnem spoštujte ustaljena šolska 
pravila, skupno šolsko imovino in 
zunajšolsko okolje. Skrbi za svojo 
lastnino in ureja prostor, v katerem 
opravlja svoje delo. 

 

SREDNJA 

 
3 

Trudi se, da bi spoštoval ustaljena 
šolska pravila, skupno šolsko imovino 
in zunajšolsko okolje. Za svojo lastnino 
in prostor, v katerem opravlja svoje 

delo, skrbi le pod vodstvom odrasle 
osebe. 

 
 

OSNOVNA 

 

2 

Pogosto ne spoštuje ustaljenih šolskih 
pravil, skupne šolske imovine in 
zunajšolskega okolja. Svojo lastnino in 
prostor, v katerem opravlja svoje delo, 
zanemarja ali uničuje. 

 

ZAČETNA 

 
1 

  

B2 Skrbno opravlja šolske obveznosti. NAPREDNA 4 

  Opravljanje 
Redno opravlja šolske obveznosti. SREDNJA 3 

  šolskih 
Šolske obveznosti opravlja dovolj 
redno, a površno. 

OSNOVNA 2   dolžnosti 
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Šolske obveznosti opravlja neredno. ZAČETNA 1 

 Upošteva pravila družbenega sožitja 
in goji pozitivne odnose v razredu, 
dejavno sodeluje pri delu in igri. 

NAPREDNA 4 

B3 
Spoštovanje 

pravil 

družbenega 
sožitja 

Upošteva pravila družbenega sožitja 
in si prizadeva za pozitivne odnose v 
razredu, sodeluje pri delu in igri. 

SREDNJA 3 

V glavnem upošteva pravila 
družbenega sožitja ter občasno 
sodeluje pri delu in igri. 

OSNOVNA 2 

   

 Pravila družbenega sožitja upošteva le 
s spodbudo, pri delu in igri sodeluje le 
pod vodstvom. 

ZAČETNA 1 

 
PREGLEDNICA ZA PRETVARJANJE OCEN 

 

od 3,5 do 4,0 VZORNO 

od 2,5 do 3,4 PRIMERNO 

od 1,5 do 2,4 OBČASNONEPRIMERNO 

od 1,0 do 1,4 VEČKRAT NEPRIMENRO 

 
 

 
5.2.4. LESTVICA ZA DOLOČANJE OCEN NA OSNOVNI ŠOLI 

Poglej Prilogo 
 

 

Poglavje 5.3: PREVERJANJE IN OCENJEVANJE NA SREDNJI ŠOLI 

Vrednotenje/evalvacija znanja oziroma učnih rezultatov zajema preverjanje znanja, ki je sistematično, načrtno 
zbiranje podatkov o tem, kako učenci dosegajo učne cilje in ocenjevanje, ko učnim dosežkom dodelimo 
številčno oz. opisno vrednost – oceno. Ocenjevanje ne more biti brez preverjanja, medtem ko preverjanje je 
občasno lahko brez ocenjevanja. 

Ocenjevanje je torej del učnega procesa in zato, da bi odpravili njegove negativne učinke, smo ga tako izpolnili, 
spremenili in preuredili, da v njem prevladujejo pozitivne strani nad negativnimi. Naše oblike preverjanja so 
usmerjene na proces (reševanje problemov in izvajanje tako komunikacijskih kot drugih spretnosti), vsebujejo 
pristnejše, bolj življenjske naloge in spodbujajo učence na kakovostnejše učenje ter spodbujajo učenčevo 
aktivno vlogo. 

Cilji in nameni preverjanja in ocenjevanja 
 

Preverjanje in ocenjevanje je celostni proces, ki upošteva napredek, odnos in pripravljenost do dela, 
sodelovanje, vključevanje, vedenje in rednost obiskovanja. 

Preverjanje in ocenjevanje ima zato več namenov: 

 i rezultati preverjanja so povratna informacija tako učencu (katere dele snovi v večji ali manjši meri 
obvladuje, usmerjajo njegovo nadaljnje učenje, povedo mu, ali naj nadaljuje tako, kot je delal doslej, ali 
naj se uči več oziroma drugače) kot tudi profesorju (informacija o uspešnosti posameznih učencev pa tudi 
posameznega razreda, o tem, ali uporablja ustrezne metode, ustrezen tempo obravnave, ali učence 
ustrezno motivira), profesorjem sorodnih predmetov ter profesorjem, ki bodo učence dobili v naslednjem 



 

 
 
 

šolskem letu (dobijo informacije o predznanju učencev, kar jim pomaga oblikovati pouk) in staršem (kako 
napreduje njihov otrok, ali potrebuje pomoč, ali mora spremeniti način učenja); 

sta motivacijsko sredstvo, spodbuda za učenje (ocena da učencem informacije o lastnih zmožnostih in 
je ena od osnov za samopotrjevanje oziroma oblikovanje samopodobe); 

imata tudi usmerjevalno funkcijo (sta v pomoč pri šolskem in poklicnem usmerjanju učenca, saj povedo, 
katere so njegove krepke točke); 

ravnatelju, šolskim oblastem in širši javnosti so učni rezultati dokazilo o uspešnosti neke šole ali šolskega 
sistema v celoti; 

dajeta podatke za individualno svetovanje ob raznih problemih; 

pomembna funkcija preverjanja in ocenjevanja je izboljšati kakovost učenja in poučevanja. 

 
5.3.1 OBLIKE IN RAZPOREDITEV PREVERJANJA IN OCENJEVANJA NA SREDNJI ŠOLI 

 

ustno preverjanje in ocenjevanje, v katero sodijo izpraševanja, poročanja, govorni nastopi, ustni del zaključnega 
izpita, je nujno pri vseh predmetih, saj je spretnost ustnega izražanja izredno pomemben cilj. S skrbno 
zastavljenimi vprašanji in podvprašanji lahko preverjamo tudi višje cilje, ugotavljamo način razmišljanja, ga 
usmerjamo in dajemo individualizirano povratno informacijo. K ustnemu preverjanju spadajo tudi testi 
dopolnjevanja, kratki odgovori, izbirnega/alternativnega tipa, naloge urejanja, povezovanja, širša odprta 
vprašanja, raziskovalne naloge in druge oblike dela. Obenem z umirjenostjo lahko spodbujamo plahe učence, 
zmanjšamo napetost anksioznih učencev in postopoma razvijemo tranzverzalne govorne kompetence. 

pisno preverjanje in ocenjevanje, v katero sodijo šolske naloge in grafične naloge. 

alternativne oblike preverjanja, v katere sodijo samoocenjevanje raznih izdelkov po dogovorjenih in 
obrazloženih kriterijih, reševanje praktičnih problemov, ocenjevanje izvajanj, izdelkov, ocenjevanje procesa, 
kakovosti sodelovanja, ocenjevanje referatov, posterjev, miselnih vzorcev, rezultatov projektnega ali 
skupinskega dela, ocenjevanje kakovosti predstavitve pred razredom. 

Zato, da ne bi šola preveč obremenjevala učencev, si je zastavila maksimalno število predvidenih preverjanj v 
dnevu, tednu in polletju (ta razporeditev je podrobno razčlenjena v kriterijih za vrednotenje posameznih 
predmetov): 

 dan* 

pisno (šolska naloga): 1 

ustno (spraševanje ali kontrolna naloga): 1 

ali 

pisno (šolska naloga): 0 

ustno (spraševanje ali kontrolna naloga): 2 

teden* 

pisno: 3 

ustno (spraševanje ali kontrolna naloga): 5 

* V izjemnih primerih se zgornja razporeditev prilagaja posameznim učencem. 

Vsako preverjanje predvideva fazo priprave, v kateri opredelimo namen, vsebine, specifične cilje in kriterije 
ocenjevanja. Zadostiti mora minimalnim standardom znanja glede na splošen nivo priprave vsakega 
posameznega razreda, zato da lahko daje vsakemu učencu iste formativne in vzgojne možnosti. Sporočanje 
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rezultatov pa vsebuje za vsakega učenca informacije o možnostih za izboljšanje in postopno odpravljanje šibkih 
točk, pa tudi konkretno potrditev močnih. 

Prepričani smo, da kvaliteten sistem ocenjevanja vodi tudi do kvalitetnega pouka in učenja in obratno. Saj ima 
vendar ocenjevanje spoznavni, čustveni in motivacijski vpliv, čeprav način ocenjevanja ne vpliva na vse učence 
enako, zato se pri končnem ocenjevanju upošteva tudi zanimanje, sodelovanje, vztrajnost, marljivost in odnos 
do šolskega ter domačega dela.. 

 
5.3.2. DOMAČE DELO 

 

Samostojno domače delo in učenje izhajata vedno iz obravnavane in obrazložene snovi s strani profesorja med 
rednim poukom v šoli. Namen domačega dela je torej utrjevanje, zato je količina le tega primerno kvalitativno 
in kvantitativno opredeljena. Profesorji obenem poskrbijo za njihovo razporeditev v tednu tako, da niso učenci 
preobremenjeni in seveda pri tem upoštevajo konkretne sposobnosti vsakega posameznika. Pri dodelitvi 
domačega dela profesorji tudi spoštujejo čas za počitek v obdobju letnih šolskih počitnic. 

 
5.3.3. PRIMERI SPECIFIČNIH KRITERIJEV OCENJEVANJA NA SREDNJI ŠOLI 

 

Učenci s posebnimi učnimi potrebami, s specifičnimi učnimi težavami in s posebnimi vzgojnimi potrebami so 
deležni prilagojenega ocenjevanja glede na individualizirane oblike preverjanja. 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami (zakon 170/2010) 

Učenci s potrjeno dokumentacijo o specifičnih učnih težavah imajo pravico do kompenzacijskih in 
dispenzacijskih sredstev med rednim poukom in vsaki obliki preverjanja. V ta namen razredni svet pripravi 
individualiziran učni načrt, ki omogoča pravico po prilagoditvi in individualizaciji učnih pristopov. Razredni svet 
upošteva pri ocenjevanju vse smernice, ki so sprejete v prilagojenem načrtu in vse zavirajoče okoliščine. 

Učenci s posebnimi vzgojnimi potrebami (min. dir. z dne 27.12.2012, min. okr. št. 8 z dne 6. 3. 2013) 

Učenci s posebnimi vzgojnimi potrebami, ki torej nimajo priznane dokumentacije predvidene po zakonu 
170/2010, so lahko na podlagi obstoječe zakonodaje deležni individualiziranega didaktičnega načrta, ki ga 
predlaga razredni svet. Ministrska okrožnica 8 z dne 6.3.2013 predvideva tudi možne spremembe splošnih 
kriterijev ocenjevanja, uvajanje kompenzativnih in dispenzativih sredstev kot navedeno v prilagojenem učnem 
načrtu. 

Učenci z oznako (zakon 104/92) 

Za učence s potrejeno dokumentacijo o hendikepu na osnovi zakona 104/92 izdela razredni svet v sodelovanju 
z družino, z odgovornimi iz zdravstvene enote in s profesorjem podpornega pouka Osebni vzgojni načrt. Iz 
dokumenta je razvidno, kateri kriteriji ocenjevanja so bili sprejeti na podlagi individualiziranih predmetnih ciljev, 
kako so bili učni cilji kvalitativno in kvantitativno omejeni, katere podporne dejavnosti je šola načrtovala za 
podkrepitev šibkih področij oz. učnih sklopov. 

Učenci tujci 

Ocenjevanje učencev tujcev poteka v skladu s členom 45 DPR. št. 394 z dne 31. avgusta 1999. Kriterije 
ocenjevanja le te določi zbor učnega osebja v skladu z dotičnim zakonom po opravljenem začetnem 
preverjanju. Doseganje minimalnih standardov znanja in usvajanje minimalnih kompetenc spada v 
individualizacijo učenčeve učne poti, za katero je pristojen razredni svet, ki ob potrebi vzeme v pretres vsak 
posamezni slučaj, da ga preuči. Za učence, ki prihajajo iz tujine in nimajo jezikovnega predznanja, razredni svet 
določi individualiziran program samo za enega ali več predmetov. 



 

 
 
 

5.3.4. OCENJEVANJE VEDENJA NA SREDNJI ŠOLI 
 

Del. zakon št. 62 z dne 13.4.2017 določa, da se vedenje v prvem šolskem ciklusu ocenjuje z opisno oznako na 
osnovi doseženih socialnih in državljanskih kompetenc. Na nižji srednji šoli ostanejo veljavna načela, ki so 
zapisana v DPR št. 249 z dne 24. junija 1998 “Statut dijakinj in dijakov”, upoštevati pa je treba tudi dogovor o 
vzgojni soodgovornosti in šolski pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev in učenk. 

V prilogi št. 2 MD št. 139 z dne 22. avgusta 2007 so naštete državljanske kompetence, med katerimi glede 
vedenja izstopata: 

 sodelovanje in aktivna udeležba: ob koncu šolanja naj bi učenec znal sodelovati v skupini, razumeti 
različna stališča, vrednotiti lastne sposobnosti in sposobnosti drugih, upravljati konflikte, pomagati pri 
občem dojemanju in pri uresničevanju skupnih dejavnosti, prepoznavati osnovne pravice drugih; 

avtonomno in odgovorno ravnanje: poleg tega naj bi se znal aktivno in odgovorno vključevati v 
družbeno življenje, v družbi uveljavljati svoje pravice in potrebe, obenem pa priznati tiste drugih, 
skupne priložnosti, meje, pravila, odgovornosti. 

Izhodišče za ocenjevanje vedenja tako v osnovni kot na nižji srednji šoli so naslednji opisniki v okviru 
državljanskih kompetenc: 

 Sodelovanje in aktivna udeležba: 

Sodelovanje v skupini 

Pripravljenost na soočanje 

Spoštovanje pravic drugih 

 Avtonomno in odgovorno ravnanje: 

Spoštovanje šolskih dolžnosti 

Spoštovanje pravil civilnega sožitja 

Učenci in učenke prejmejo oceno za vsak opisnik, glede na doseženo stopnjo, ki jo določajo naslednji kazalniki: 
 

EVROPSKE 

KLJUČNE 

KOMPETENCE 

DRŽAVLJANSKE 

KOMPETENCE 

 

OPISNIKI 

 

KAZALNIKI 
DOSEŽENA 

STOPNJA 

 

VREDNOST 

   V skupino se vključuje sodelovalno in 
konstruktivno. 

NAPREDNA 4 

  A1 V skupino se vključuje aktivno. SREDNJA 3 
  Sodelovanje v 

skupini Ima nekaj težav pri vključevanju v 
skupino. 

OSNOVNA 2 

   
V skupino se vključuje s težavo. ZAČETNA 1 

Socialne in 
državljanske 
kompetence 

A) 
Sodelovanje in 

aktivna 
udeležba 

 

 
A2 

Pripravljenost 
na soočanje 

Pozitivno upravlja konflikte in 
spodbuja soočanje. 

NAPREDNA 4 

Zna upravljati konflikte in je 
pripravljen na soočanje. SREDNJA 3 

Skuša upravljati konflikte na pozitiven 
način. 

OSNOVNA 2 

   Zna upravljati konflikte le če je pod 
vodstvom odrasle osebe in večkrat 
nezavestno. 

ZAČETNA 1 

  
A3 

Spoštovanje 

Vedno in zavestno prepozna ter 
spoštuje različne vidike in vloge 
drugih. 

NAPREDNA 4 

Običajno prepozna ter spoštuje 
različne vidike in vloge drugih. SREDNJA 3   pravic drugih 
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   V glavnem spoštuje različne vidike in 
vloge drugih. 

OSNOVNA 2 

Različne vidike in vloge drugih 
prepoznava le če je voden. 

ZAČETNA 1 

  Redno spoštuje ustaljena šolska 
pravila, skupno imovino in zunajšolsko 
okolje. Redno izvaja šolske obveznosti. 
Skrbi za svojo lastnino in spontano 
ureja prostor, v katerem opravlja svoje 
delo. 

 
 

NAPREDNA 

 

4 

  
 
 

B1 

Spoštujte ustaljena šolska pravila, 
skupno šolsko imovino in zunajšolsko 
okolje. V glavnem redno izvaja šolske 
obveznosti. Skrbi za svojo lastnino in 
spontano ureja prostor, v katerem 
opravlja svoje delo. 

 
 

SREDNJA 

 

3 

 
 
 

B) 
Avtonomno in 

odgovorno 

Spoštovanje 
šolskih 

dolžnosti 

Trudi se, da bi spoštoval ustaljena 
šolska pravila, skupno šolsko imovino 
in zunajšolsko okolje. Šolskih 
obveznosti ne izvaja vedno dovolj 
redno. Za svojo lastnino in prostor, v 
katerem opravlja svoje delo, skrbi le 
občasno. Včasih ga je treba k temu 
spodbuditi. 

 
 

OSNOVNA 

 

 
2 

Pogosto ne spoštuje ustaljenih šolskih 
pravil, skupne šolske imovine in 
zunajšolskega okolja. Šolske 
obveznosti izvaja neredno. Svojo 
lastnino in prostor, v katerem opravlja 
svoje delo, zanemarja ali uničuje. 

  

ravnanje   
 

ZAČETNA 

 

1 

  

 
B2 

Upošteva pravila civilnega sožitja in 
sodeluje pri gradnji odnosov v 
razredu, dejavno sodeluje pri delu in 
igri. 

 
NAPREDNA 

 

4 

 Spoštovanje 
pravil 

Upošteva tako pravila civilnega sožitja 
kot razredna, sodeluje pri delu in igri. 

SREDNJA 3 

V glavnem upošteva šolska in 
razredna pravila ter sodeluje pri delu 
in igri. 

 

2 
 civilnega 

sožitja OSNOVNA 

  
Pravila upošteva le s spodbudo. ZAČETNA 1 

 

Učitelji / profesorji, ki poučujejo v istem razredu se izrečejo za ocene posameznih opisnikov in jih vstavijo v 
priloženo preglednico. Končna ocena v vedenju bo srednja ocena vseh opisnikov. Glede na doseženo vrednost 
se na osnovi 4-stopenjske lestvice izrazijo naslednjimi oznake: 

 

od 3,5 do 4,0 VZORNO 

od 2,5 do 3,4 PRIMERNO 

od 1,5 do 2,4 OBČASNO NEPRIMERNO 

od 1,0 do 1,4 VEČKRAT NEPRIMERNO 

 

Pri ocenjevanju sodeluje vse učno osebje, neučno osebje informira učno osebje o obnašanju učencev in učenk. 
Opazovanje se izvaja v vseh šolskih prostorih a tudi v neposredni bližini šole in pri vseh zunajšolskih dejavnostih. 
Naj kot primer navedemo nekatere drže: 

 

KJE? KAJ SE OPAZUJE? 

 

V razredu oz. telovadnici 
Upoštevanje učiteljevih navodil 
Odnos do učitelja 
Upoštevanje šolskih pravil 



 

 
 
 

 Sodelovanje pri skupinskih dejavnostih 
Odnos do sošolcev 
Upravljanje konfliktov 
Učenčevo izražanje 

Odnos do osebne in tuje lastnine 
Odnos do skupne imovine 

 

Dejavnosti izven šole 
(športni dan, gledališče, ekskurzije, izleti...) 

Upoštevanje učiteljevih navodil 
Učenčevo vedenje v posameznih ustanovah 
Izpolnjevanje danih nalog v okviru dejavnosti, organiziranih izven šole 
Odnos do skupne imovine 

 
 

Na hodniku 

Upoštevanje šolskih pravil 
Pozdravljanje in odzdravljanje šolskega osebja in sovrstnikov 
Odnos do sošolcev 
Upravljanje konfliktov 
Izražanje 

Odnos do osebne in tuje lastnine 
Odnos do skupne imovine 

 

 
Na dvorišču/igrišču 

Upoštevanje šolskih pravil 
Odnos do sošolcev 
Upravljanje konfliktov 
Izražanje 
Odnos do osebne in tuje lastnine 
Odnos do skupne imovine 

 
 

Pri malici in kosilu 

Odnos do hrane 
Upoštevanje šolskih pravil 
Odnos do sošolcev in šolskega osebja 
Izražanje 
Odnos do skupne imovine 

 

V jutranjem varstvu 
Upoštevanje pravil 
Upoštevanje navodil 
Odnos do sošolcev in šolskih sodelavcev 

 
Pred šolo 

Odnos do sošolcev 
Učenčevo izražanje 
Odnos do osebne in tuje lastnine 
Odnos do javne imovine 
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5.3.5. LESTVICA ZA DOLOČANJE OCEN NA SREDNJI ŠOLI 
 

Sledijo podrobno razčlenjeni kriteriji ocenjevanja specifičnih opisnikov za vsak posamezni učni predmet. 
 

 
Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc: SLOVENŠČINA IN ITALIJANŠČINA 

 

 
 

OCENA 
RAZUMEVANJE SPOROČANJE  

USTNIH BESEDIL PISNIH BESEDIL USTNO 

 

10 

zavestna zbranost ob poslušanju, 
podrobno razumevanje navodil, globalno 
in analitično razumevanje predpisanih 
besedil 

izrazno branje, podrobno razumevanje 
navodil, globalno in analitično 
razumevanje umetnostnih in 
neumetnostnih besedil 

jezikovno ustrezno, jasno, jedrnato in 
izrazno bogato podajanje misli ter 
vsebine prebranega ali slišanega 
besedila 

9 
zbranost ob poslušanju, skoraj podrobno 
razumevanje navodil, analitično 
razumevanje predpisanih besedil 

smiselno in tekoče branje, jasno in hitro 
razumevanje navodil, analitično 
razumevanje predpisanih besedil. 

izraža se tekoče in primerno, jasno 
podaja svoje misli in vsebine 
prebranega in slišanega besedila 

 

8 

daljša pozornost ob poslušanju, celostno 
razumevanje navodil, globalno in 

nekoliko manj podrobno analitično 
razumevanje ustreznih besedil 

tekoče in smiselno glasno branje, 
celostno razumevanje navodil, globalno 
in nekoliko manj podrobno analitično 
razumevanje ustreznih besedil 

jezikovno ustrezno, jasno podajanje 
misli ter vsebine prebranega ali 
slišanega besedila 

 

7 

daljša pozornost ob poslušanju, celostno 
razumevanje navodil z nekaterimi 
negotovostmi, globalno in površno 
analitično razumevanje ustreznih besedil 

tekoče in v glavnem smiselno glasno 
branje, celostno razumevanje navodil z 
nekaterimi negotovostmi, globalno in 
površno analitično razumevanje besedil 

 
jasno podajanje misli ter vsebine 
prebranega ali slišanega besedila 

6 
kratka pozornost ob poslušanju, površno 
razumevanje navodil, globalno 
razumevanje ustreznih besedil 

tekoče glasno branje, površno 
razumevanje navodil, globalno zadostno 
razumevanje besedil 

jezikovno manj razvito podajanje misli 
in vsebin prebranega ali slišanega 
besedila 

 

5 

kratkotrajna pozornost ob poslušanju, 
napačno razumevanje navodil, 
negotovosti v globalnem razumevanju 
ustreznih besedil. 

netekoče glasno branje, napačno 
razumevanje navodil, negotovosti v 
globalnem razumevanju besedil 

jezikovno neustrezno in nejasno 
podajanje misli in vsebin prebranega ali 
slišanega besedila 

4 
učenec/ka ni pozoren/a ob poslušanju, 
ne razume navodil, ne razume 
osnovnega sporočila besedila. 

zatikajoče počasno branje, ne razume 
navodil, ne razume osnovnega sporočila 
besedila 

jezikovno neustrezno, ne zna podati 
misli in vsebineprebranega ali slišanega 
besedila 

3,2,1 
ocenjevanje ni predvideno po soglasnem 
sklepu učnega zbora 

ocenjevanje ni predvideno po soglasnem 
sklepu učnega zbora 

ocenjevanje ni predvideno po 

soglasnem sklepu učnega zbora 

 
 

OCENA POZNAVANJE JEZIKOVNIH ZAKONITOSTI POZNAVANJE VSEBIN 

10 
Dosledna raba pravopisnih pravil, poznanje vseh besednih vrst in 
gotova raba oblikoslovnih pravil, poznanje in ugotavljanje 
značilnosti vseh stavčnih členov in večstavčne povedi 

poznanje vsebine, namembnosti in značilnosti (jezikovne in 
oblikovne) besedil in razpoznavanje njihovega kulturnega, 
zgodovinskega in socialnega okvira 

9 
dosledna raba pravopisnih pravil, poznanje vseh besednih vrst in 
dosledna raba oblikoslovnih pravil, poznanje in hitro ugotavljanje 
vseh stavčnih členov in večstavčne povedi 

poznanje vsebine, sporočila, glavnih značilnosti besedila, 
primerno pozna njegov kulturni zgodovinski socialni okvir 

 

8 

Dosledna raba pravospisnih pravil, poznanje vseh besednih vrst in 
delno nedosledna raba oblikoslovnih pravil, poznanje in 

ugotavljanje bistvenih značilnosti vseh stavčnih členov in 
večstavčne povedi 

 

poznanje vsebine, namembnosti in značilnosti (jezikovne in 
oblikovne) besedila in njegovo časovno uokvirjanje 

7 
pravilna raba pravopisnih pravil, površno poznanje vseh besednih 
vrst in negotovosti v rabi oblikoslovnih pravil, poznanje vseh 
stavčnih členov in večstavčne povedi 

poznanje vsebine, namembnosti in glavnih značilnosti besedila in 
njegovo časovno uokvirjanje 

 

6 

v glavnem pravilna raba pravopisnih pravil, prepoznavanje vseh 
besednih vrst in šibko poznanje in raba oblikoslovnih pravil, 
prepoznavanje vseh v rabi pogostejših stavčnih členov in 
večstavčne povedi 

 
poznanje vsebine besedila in njegovo časovno uokvirjanje 

5 
nedosledna raba pravopisnih pravil, neprepoznavanje besednih 
vrst in nepravilna raba oblikoslovnih pravil, neprepoznavanje 
stavčnih členov in večstavčne povedi 

 
površno poznanje vsebine besedila 

4 
ne zna rabiti pravopisnih pravil, ne prepozna besednih vrst in niti 
stavčnih členov in niti večstavčne povedi 

ne pozna ali kaže velike vrzeli v poznavanju učnih vsebin 

3,2,1 ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu učnega zbora ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu učnega zbora 



 

 
 
 
 
 

 

PISNE NALOGE - SPISI 
 

OCENA VSEBINA OBLIKA SLOG 

 
10 

 

Učenec/učenka je zelo vsebinsko 
prepričljiv/-a, zelo izviren/-a in zelo 
domiseln/-a. 

Učenec/učenka je sestavek ustrezno 
členil/-a; zelo učinkovit in izviren uvodni 
del; zelo dobro stopnjevanje jedra; 

posamezne dele med seboj zelo dobro 
povezuje. 

Učenec/učenkapiše zelo različne in 
ustrezne stavkein povedi; zelo dobro 
uporablja retorična in umetniška 
besedilna sredstva;besedilo zelo dobro 
uredi glede na sporočilo. 

 
9 

 
Učenec/učenka je vsebinsko prepričljiv/- 
a, izviren/-a in domiseln/-a. 

Učenec/učenka je sestavek členil/-a; 
učinkovit inizviren uvodni del; ustrezno 
stopnjevanje jedra; posamezne dele 
med seboj ustrezno povezuje. 

Učenec/učenka piše pretežno različne in 
ustrezne stavke in povedi; prav dobro 
uporablja retorična in umetniška 
besedilna sredstva; besedilo zelo dobro 
uredi glede na sporočilo. 

 
8 

 

Učenec/učenka je vsebinsko kar 
prepričljiv/-a, delno izviren/-a in delno 
domiseln/-a. 

Učenec/učenka je sestavek členil/-a; 
uvodni in zaključni del sta primerna; 
ustrezno stopnjevanje jedra; posamezne 
dele med seboj dobro povezuje. 

Učenec/učenka piše pretežno različne in 
ustrezne stavke in povedi; dobro 

uporablja retorična in umetniška 
besedilna sredstva; besedilo dobro uredi 
glede na sporočilo. 

 
7 

 

Učenec/učenka je vsebinsko delno 
prepričljiv/-a, delno izviren/-a in delno 
domiseln/-a. 

Učenec/učenka je zadovoljivo členil/-a 
sestavek; neizviren uvodni in zaključni 
del; delno stopnjevanje jedra; 

posamezne dele med seboj povezuje. 

Učenec/učenka piše v glavnem različne in 
ustrezne stavke in povedi; občasno 
uporablja retorična in umetniška 
besedilna sredstva; besedilo zadovoljivo 
uredi glede na sporočilo. 

 
6 

 
Učenec/učenka je vsebinsko komaj 
prepričljiv/-a, izviren/-a in domiseln/-a. 

Učenec/učenka je zadostno členil/-a 
sestavek; neizviren uvodni in zaključni 
del; jedro je le delno razvil/- a, 

posamezne dele med seboj povezuje. 

Učenec/učenka piše občasno različne in 
ustrezne stavke in povedi; občasno 

uporablja retorična in umetniška 
besedilna sredstva; besedilo delno uredi 
glede na sporočilo. 

 
5 

 
Učenec/učenka vsebinsko ni prepričljiv/- 
a, izviren/-a in domiseln/-a. 

Učenec/učenka ni ustrezno členil/-a 
sestavek; komaj prepoznaven uvodni in 
zaključni del; ni stopnjevanja jedra; 
posamezne dele med seboj ne 
povezuje. 

Učenec/učenka piše enolične, včasih 
ustrezne stavke in povedi; zelo slabo 
uporablja retorična in umetniška 
besedilna sredstva; besedilo slabo uredi 
glede na sporočilo. 

4 Učenec/učenka izdelka ni oddal/a. Učenec/učenka izdelka ni oddal/a. Učenec/učenka izdelka ni oddal/a. 

3,2,1 
ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega zbora 

ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega zbora 

ocenjevanje ni predvideno po soglasnem 
sklepu učnega zbora 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* minimalno število 

 

Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

 
 
 
 

 

U V O D N I D E L : 5 . D e l | 53 

OBLIKA PREVERJANJA 
RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 
OBLIKA PREVERJANJA 

RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 

šolske naloge 2 spraševanje najmanj 1 

test najmanj 1 pogovor najmanj 1 

govorne vaje ko/če je predvideno debata najmanj 1 

obnove najmanj 1 spis (domišlijski, doživljajski, razlagalni) najmanj 1 

razumevanje besedila najmanj 1 opis najmanj 1 

referat ko/če je predvideno poročilo prebranih knjig najmanj 2 
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc za tuj jezik: ANGLEŠČINA* IN NEMŠČINA** 
 
 

 

OCENA 
PISNO USTNO  

RAZUMEVANJE SPOROČANJE RAZUMEVANJE 

 
10 

 
popolno, natančno, poglobljeno, 
namensko in osebno 

 
sporoča brez vsakršnih slovničnih napak, 
besedišče je posebno bogato in izbrano 

prepozna vsak sporočevalni namen 
govorca in/ali sogovornika, razume vse 
izraze za zadostitev konkretnih potreb, 
vljudnostne in neverbalne sporočevalne 
oblike 

9 popolno, natančno, poglobljeno 
sporoča brez hujših slovničnih napak, le 
rahle netočnosti pri izbiri besedišča 

prepozna vse informacije v znanih in 
posledično tudi v neznanih situcijah 

8 popolno in natančno 
sporoča precej točno brez hujših napak, 
besedišče je dovolj bogato 

prepozna informacije v znanih in manj 
znanih situcijah 

7 
 

popolno in v glavnem primerno 
sporoča z napakami, ki pa ne ovirajo 
sporočevalega namena, besedišče je 
primerno 

prepozna informacije v znanih in delno v 
neznanih situacijah 

6 
 

splošno in osnovno 
sporoča s številnimi napakami, ki pa ne 
ovirajo sporočevalnega namena, 
besedišče je osnovno 

prepozna osnovne informacije v znanih 
situacijah 

5 
 

okrnjeno in pogosto nerazumljivo 
sporoča s številnimi in hujšimi 
napakami, ki ovirajo sporočevalni 
namen, besedišče je skromno 

le delno prepozna informacije samo v 
znanih situacijah 

 

4 

 

okrnjeno in vedno nerazumljivo ali ga 
sploh ni 

neorganizirano sporoča s številnimi, 
pogostimi in hudimi napakami, ki 
onemogočajo sporočevalni namen, 
besedišče je zelo skromno 

 

ne prepozna informacij niti v znanih 
situacijah 

3,2,1 
ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega zbora 

ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega zbora 

ocenjevanje ni predvideno po soglasnem 
sklepu učnega zbora 

 
* CEFR- A2 (ob koncu 3. razreda) ** CEFR- A1 (ob koncu 3. razreda) 

 
 
 
 

Oblike preverjanja in njihova razporeditev 
 
 
 

OBLIKE PREVERJANJA 
RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 
OBLIKE PREVERJANJA 

RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 

šolske naloge 2 Izpraševanja 1 

pisne kontrolne naloge ali 
testi objektivnega tipa 

1 
pogovori ali izmenjave mnenj ali 
govorne vaje 

1 

individualne in skupinske naloge ko/če je predvideno poročanje o projektnem delu 1 na leto 

 

* minimalno število 



 

 
 
 

Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc: ZGODOVINA, DRŽAVLJANSTVO IN USTAVA 
 
 

 

OCENA 

Poznavanje zgodovinskih 
dogodkov ter razumevanje 

osnov družbenega in političnega 
življenja 

Zmožnost povezovanja 
zgodovinskega 

dogajanja 

 
Razumevanje in raba strokovnega 
izrazja in ustreznih učnih sredstev 

 
 
 

10 

Zna samostojno in gotovo opisati vsa 
obravnavana zgod. dogajanja, okoliščine, 
osebnosti, svoje znanje nadgrajuje z 
rednim samostojnim raziskovanjem. 

 
 
 

Zna dojeti bistvo, usvojeno 
snov zna samostojno presoditi, 
urejeno povezovati glede na 
prostor in čas, samostojno 
vzpostavlja vzročno-posledične 
povezave. 

 

Samostojno, pravilno, jasno, ustrezno poroča o učni 
snovi (pisno, ustno), je res gotov v rabi vsega 
strokovnega izrazja, samostojno uporablja vse zgod. 
pripomočke (časovni trak, zgodovinske karte, različni 
viri, mediji tudi v elektronski obliki).  

 
Zelo dobro pozna, razume in spoštuje 
pravila urejenega družbenega življenja, širi 
temeljne človeške vrednote. 

Pri skupinskem delu (ko/če je predvideno) je 
kostruktiven, prevzema vodilno vlogo, spoštuje 
mnenje součencev, se drži vseh navodil za dosego 
predvidenih ciljev. 

 
 

 
9 

Zna samostojno opisati vsa zgodovinska 
dogajanja, okoliščine, osebnosti, svoje 
znanje nadgrajuje s samostojnim 
raziskovanjem. 

 
 
 

Usvojeno snov zna samostojno 
presoditi, povezovati glede na 
prostor in čas, samostojno 
/vodeno vzpostavlja vzročno- 
posledične povezave. 

 

Samostojno, pravilno, jasno in ustrezno poroča o učni 
snovi (pisno, ustno), je gotov v rabi strokovnega 
izrazja, uporablja vse zgodovinske pripomočke 
(časovni trak, zgodovinske karte, različni viri, mediji 
tudi v elektronski obliki).  

 

Res dobro pozna, razume in spoštuje 
pravila urejenega družbenega življenja. Pri skupinskem delu (ko/če je predvideno) prevzema 

vodilno vlogo, spoštuje mnenje součencev, se ravna 
po vseh navodilih, delo dobro opravi. 

 
 

 
8 

Dobro pozna zgodovinska dogajanja, 
okoliščine, osebnosti in jih zna opisati, pri 
samostojnem raziskovanju se v glavnem 
znajde. 

 
 
 

Usvojeno znanje dovolj 
urejeno povezuje glede na 
prostor in čas, vodeno 
vzpostavlja nekatere vzročno- 
posledične povezave. 

 

Samostojno, pravilno in jasno poroča o učni snovi 
(pisno, ustno), je dovolj gotov v rabi strokovnega 
izrazja, samostojno uporablja osnovne zgodovinske 
pripomočke (časovni trak, zgodovinske karte, različni 
viri, mediji tudi v elektronski obliki).  

 

Dobro pozna, razume in spoštuje pravila 
urejenega družbenega življenja. Pri skupinskem delu (ko/če je predvideno) sodeluje, 

spoštuje mnenje součencev, se ravna po navodilih, 
delo opravi. 

 
 
 

7 

Usvojil je osnovna znanja, ki pa jih ne 
poglablja, zgodovinska dogajanja v glavnem 
pozna, pri raziskovanju rabi navodila. 

 
 
 

Zgodovinske dogodke 
povezuje, a le vodeno, jih zna 
vodeno okviriti glede na 
prostor in čas. 

 

Dovolj jasno poroča o usvojenem znanju (pisno, 
ustno), uporablja osnovno strokovno izrazje, 
vodeno/samostojno uporablja nekatere zgod. 

pripomočke (časovni trak, zgodovinske karte, ipd.)  
V glavnem pozna, razume in spoštuje 
temeljna pravila urejenega družbenega 
življenja. 

Vodeno sodeluje pri skupinskem delu (ko/če je 
predvideno), pri izvajanju upošteva navodila in si 
prizadeva, da bo delo opravil. 

 
 
 

6 

Znanja je skromno, delno usvojil, pozna le 
nekatere zgodovinske dogodke in 
osebnosti, pri raziskovanju ga je treba 
voditi. 

 
 
 

Pri povezovanju zgodovinskih 
dogodkov je negotov, nekatere 
dogodke zna vodeno okviriti 

glede na prostor in čas. 

 
Je negotov in nesamostojen v poročanju in v rabi 
strokovnega izrazja (pisno, ustno), vodeno uporablja 
nekatere zgod. pripomočke (časovni trak, zgodovinske 
karte, ipd.) 

 
Pozna nekatera pravila urejenega 
družbenega življenja. Se občasno vključi v skupinsko delo (ko/če je 

predvideno), pri izvajanju ne upošteva vseh navodil. 

 
5 

Kljub spodbujanju ni usvojil osnovnega 
znanja, ne pozna bistvenih zgodovinskih 
dogodkov in osebnosti, niti vodeno ne zna 
raziskovati. 

 
Zgodovinskih dogodkov ne 
povezuje niti vodeno in jih ne 
zna okviriti glede na prostor in 

Ne uporablja strokovnega izrazja, se nepravilno izraža 
(pisno, ustno), ne zna uporabljati najosnovnejših 
zgodovinskih pripomočkov (časovni trak, zgodovinske 
karte, ipd.) 
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 Temeljna pravila urejenega družbenega 
življenja so mu neznana. 

čas, razumevanje pojmov je 
pomanjkljivo. 

Skupinskemu delu le pasivno sledi (ko/če je 
predvideno), pri izvajanju ne upošteva navodil. 

 

 
4 

Kljub spodbujanju ni usvojil nobenega 
znanja, sploh ne pozna bistvenih 
zgodovinskih dogajanj in osebnosti, ni 
sposoben raziskovati niti vodeno. 

 

Zgodovinskih dogodkov ne 
povezuje niti vodeno in jih ne 
zna okviriti glede na prostor in 
čas, razumevanje vsebin in 
pojmov je zelo pomanjkljivo. 

Ne pozna strokovnega izrazja, se skrajno nepravilno in 
nejasno izraža (pisno, ustno), ne zna uporabljati niti 
najpreprostejših zgodovinskih pripomočkov (časovni 
trak, zgodovinske karte). 

Temeljnih pravil urejenega družbenega 
življenja sploh ne pozna in ne razume. 

Se ne zna vključiti v nobeno skupinsko delo (ko/če je 
predvideno), pri delu je nevodljiv, prepirljiv, pasiven, 
brezbrižen oz. delo prepušča drugim. 

3,2,1 
Ocenjevanje ni predvideno po soglasnem 
sklepu učnega zbora. 

Ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega 
zbora. 

Ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu 
učnega zbora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* minimalno število 

Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

OBLIKE PREVERJANJA 
RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 
OBLIKE PREVERJANJA 

RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 

pisne kontrolne naloge najmanj 2 
Izpraševanje (sproti in/ali ob zaključku 
vsake učne enote) 

najmanj 1 

individualno ali/in skupinsko 
raziskovanje 

ko/če je predvideno 
pogovor, izmenjava mnenj sproti in/ali 
ob zaključku vsake učne enote) 

najmanj 1 

 



 

 
 
 

 
Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc: ZEMLJEPIS 

 
 
 

 

OCENA 
Spoznavanje naravnega okolja 
in razumevanje povezanosti 

okolja in gospodarstva 

 

Raba ustreznih pripomočkov 
Razumevanje in raba strokovnega 

izrazja 

 
 

 
10 

 
Zna samostojno primerjati in res gotovo 
opisati vse obravnavane zemljepisne 
pojme, je sposoben preučevati odnos 
človek – narava ter posledice 
soodvisnosti človeka in narave, 
samostojno ugotavlja soodvisnost 
gospodarskega, kulturnega in družbenega 
razvoja od geografskih dejavnikov. 

Je sposoben posrednega in 
neposrednega opazovanja vseh 
zemljepisnih pojavov, samostojno zbira 
različno zemljepisno gradivo (različni viri, 
mediji tudi v elektronski obliki), svoje 
znanje nadgrajuje z rednim samostojnim 
raziskovanjem, samostojno uporablja vse 
zemljepisne pripomočke (zemljevid, atlas, 
sheme, razpredelnice, grafikoni idr.), 
razume in pojasni njihov namen. 

Iz virov/besedil z zemljepisno vsebino zna 
samostojno razbrati bistvo, samostojno, 
pravilno, jasno, ustrezno poroča o učni snovi 
(pisno, ustno), je popolnoma gotov v rabi 
vsega strokovnega izrazja. 

Pri skupinskem delu (ko/če je predvideno) je 
kostruktiven, prevzema vodilno vlogo, 
sprejema mnenje součencev, se drži navodil 
za dosego vseh predvidenih ciljev. 

 
 

 
9 

 

Zna primerjati in gotovo opisati vse 
obravnavane zemljepisne pojme, 
samostojno preučuje odnos človek – 
narava ter posledice soodvisnosti človeka 
in narave, samostojno ugotavlja 
soodvisnost gospodarskega, kulturnega in 
družbenega razvoja od geografskh 
dejavnikov. 

Je sposoben posrednega in 
neposrednega opazovanja zemljepisnih 
pojavov, samostojno zbira različno 
zemljepisno gradivo (različni viri, mediji 
tudi v elektronski obliki), svoje znanje 
nadgrajuje s samostojnim raziskovanjem, 
samostojno uporablja vse zemljepisne 
pripomočke (zemljevid, atlas, sheme, 
razpredelnice, grafikoni idr.), razume in 
pojasni njihov namen. 

Iz virov/besedil z zemljepisno vsebino zna 
razbrati bistvo, pravilno, jasno, ustrezno 
poroča o učni snovi (pisno, ustno), je gotov v 
rabi vsega strokovnega izrazja. 

Pri skupinskem delu (ko/če je predvideno) 
prevzema vodilno vlogo, sprejema mnenje 
součencev, se ravna po vseh navodilih, delo 
dobro opravi. 

 
 

8 

 
Primerja in zna opisati obravnavane 
zemljepisne pojme, preučuje odnos 
človek –narava ter posledice soodvisnosti 
človeka in narave, ugotavlja soodvisnost 
gospodarskega, kulturnega in družbenega 
razvoja od geografskih dejavnikov. 

Zna opazovati zemljepisne pojave, 
samostojno/vodeno zbira različno 
zemljepisno gradivo (različni viri, mediji 
tudi v elektronski obliki), dovolj 
samostojno in ustrezno uporablja vse 
zemljepisne pripomočke (zemljevid, atlas, 
različni viri, sheme, razpredelnice, 
grafikoni idr.) in razume njihov namen. 

Razume vire/besedila z zemljepisno vsebino, 
vodeno/samostojno pravilno in jasno poroča 
o učni snovi (pisno, ustno), dovolj gotovo 
uporablja strokovno izrazje. 

Pri skupinskem delu (ko/če je predvideno) 
sodeluje, sprejema mnenje součencev, se 
ravna po navodilih, delo opravi. 

 
 

 
7 

 
Usvojil je vsa osnovna znanja, dovolj 
gotovo opiše obravnavane zemljepisne 
pojme, vodeno preučuje odnos človek – 
narava, vodeno ugotavlja posledice 
soodvisnosti gospodarskega, kulturnega 
in družbenega razvoja od geografskh 
dejavnikov. 

 
 

Vodeno opazuje zemljepisne pojave, 
vodeno zbira različno zemljepisno gradivo 
(različni viri tudi v elektronski obliki), 
vodeno/samostojno uporablja temeljne 
zemljepisne pripomočke idr.) in v 
glavnem razume njihov namen. 

Iz podatkov zna razbrati bistvene informacije, 
dovolj jasno poroča o usvojenem znanju 
(pisno, ustno), pozna in uporablja osnovno 
strokovno izrazje, opiše temeljne zemljepisne 
pojme. 

Vodeno sodeluje pri skupinskem delu (ko/če 
je predvideno), pri izvajanju upošteva 
navodila in si prizadeva, da bo delo opravil. 

 

 
6 

 

Osnovna znanja je le delno usvojil, pozna 
nekatere zemljepisne pojme, vodeno 
skuša preučevati odnos človek –narava, 
skuša ugotoviti posledice soodvisnosti 
gospodarskega, kulturnega in družbenega 
razvoja od geografskih dejavnikov. 

 
 

Je negotov pri opazovanju zemljepisnih 
pojavov, vodeno uporablja le temeljne 
zemljepisne pripomočke (zemljevid, atlas 
idr.), le deloma razume njihov namen. 

Je negotov in nesamostojen v rabi 
strokovnega izrazja in v poročanju, izraža se 
nepovezano (pisno, ustno), vodeno zna 
opisati le osnovne zemljepisne pojme. 

Se občasno vključi v skupinsko delo (ko/če je 
predvideno), pri izvajanju ne upošteva vseh 
navodil. 

 
 

5 

 

 
Kljub spodbujanju ni usvojil niti 
osnovnega znanja, ne pozna temeljnih 
zemljepisnih pojmov, niti vodeno ne zna 
ugotoviti odnosa človek –narava. 

 

 
Niti vodeno ni sposoben zemljepisnega 
opazovanja, ne zna uporabljati temeljnih 
zemljepisnih pripomočkov (zemljevid, 

atlas idr.), ne razume njihovega namena. 

Ne zna uporabljati osnovnega strokovnega 
izrazja, se nepravilno izraža (pisno, ustno), 
razumevanje vsebin in pojmov je 
pomanjkljivo. 

Skupinskemu delu le pasivno sledi (ko/če je 
predvideno), pri izvajanju ne upošteva 
navodil. 

 

4 
Kljub spodbujanju ni usvojil nobenega 
znanja, ne pozna temeljnih zemljepisnih 
pojmov, niti vodeno ne zna ugotoviti 

Niti vodeno ni sposoben zemljepisnega 
opazovanja, niti vodeno ne zna 
uporabljati nobenega zemljepisnega 

Ne pozna strokovnega izrazja, se skrajno 
nepravilno in nejasno izraža, razumevanje 
vsebin in pojmov je zelo pomanjkljivo. 
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 odnosa človek –narava, odklanja 
katerokoli delo. 

pripomočka (npr. zemljevid), ne razume 
namena zemljepisnih pripomočkov. 

Se ne zna vključiti v nobeno skupinsko delo 
(ko/če je predvideno), pri delu je nevodljiv, 
prepirljiv, pasiven, brezbrižen oz. delo 
prepušča drugim. 

3,2,1 
Ocenjevanje ni predvideno po soglasnem 
sklepu učnega zbora. 

Ocenjevanje ni predvideno po soglasnem 
sklepu učnega zbora. 

Ocenjevanje ni predvideno po soglasnem 
sklepu učnega zbora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* minimalno število 

Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

OBLIKE PREVERJANJA 
RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 
OBLIKE PREVERJANJA 

RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 

pisne kontrolne naloge najmanj 2 
Izpraševanje (sproti in/ali ob zaključku 
vsake učne enote) 

najmanj 1 

individualno ali/in skupinsko 
raziskovanje 

ko/če je predvideno 
pogovor, izmenjava mnenj sproti in/ali 
ob zaključku vsake učne enote) 

najmanj 1 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* minimalno število 

Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc: MATEMATIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblike preverjanja in njihova razporeditev 
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OCENA 

 
POZNAVANJE VSEBIN 

NASTAVA, IZPELJAVA IN 

RAČUNANJE 

UPORABA PRAVIL, FORMUL 

IN POSTOPKOV 

RAZUMEVANJE IN RABA 

STROKOVNEGA IZRAZJA TER 

GRAFIČNO IZVAJANJE 

10 Popolno in poglobljeno 
pozna vsebine. 

Nastavitev in izpeljava vaj sta 
natančni in računanje je brez 
napak. 

Postopki so natančni, uporaba 
pravil in formul sta dosledni. 

Popolno obvladanje strokovne 
terminologije in povsem natančno 
grafično izvajanje. 

9 Zanesljivo pozna 
vsebine. 

Nastavitev in izpeljava vaj sta 
pravilni in računanje je brez 
napak. 

Postopki so natančni, uporaba 
pravil in formul sta zanesljivi. 

Skoraj popolno obvladanje 
strokovne terminologije in natančno 
grafično izvajanje. 

8 Ustrezno pozna 
vsebine. 

Nastavitev in izpeljava vaj sta 
skoraj pravilni in računanje je 
brez napak. 

Postopki so natančni, uporaba 
pravil in formul sta ustrezni. 

Ustrezno obvladanje strokovne 
terminologije in primerno grafično 
izvajanje. 

7 V glavnem primerno 
pozna vsebine. 

Nastavitev in izpeljava vaj sta v 
glavnem primerni in računanje 
je skoraj brez napak. 

Postopki so pravilni, uporaba 
pravil in formul sta primerni. 

V glavnem primerno obvladanje 
strokovne terminologije in primerno 
grafično izvajanje. 

6 
 

Osnovno pozna 
vsebine. 

Nastavitev in izpeljava vaj sta v 
glavnem primerni in v 
računanju se pojavijo nekatere 
napake. 

Postopki so v glavnem pravilni. 
Uporaba pravil in formul je 
negotova. 

Skoraj vedno primerno obvladanje 
strokovne terminologije in osnovno 
grafično izvajanje. 

5 Neustrezno pozna 
vsebine. 

Nastavitev in izpeljava vaj sta 
neustrezni in v računanju se 
pojavijo napake. 

Postopki so neustrezni. Uporaba 
pravil in formul je negotova. 

Neustrezno obvladanje strokovne 
terminologije in nenatančno in/ali 
nepravilno grafično izvajanje. 

4 
 

Pomanjkljivo pozna 
vsebine. 

Nastavitev in izpeljava vaj sta 
napačni ali manjkajoči in v 
računanju so napake. 

Postopki so popolnoma 
neustrezni. Uporaba pravil in 
formul je pomanjkljiva. 

Povsem neustrezno obvladanje 
strokovne terminologije in 
nepravilno ali manjkajoče grafično 
izvajanje. 

 
3,2,1 

Ocenjevanje ni 
predvideno po 
soglasnem sklepu 
učnega zbora. 

Ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega 
zbora. 

Ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega zbora. 

Ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega zbora. 

 

OBLIKE PREVERJANJA 
RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 
OBLIKE PREVERJANJA 

RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 

šolske naloge 2 domače naloge vsaj 1 

test vsaj 2 spraševanja vsaj 2 
  avtentične naloge 1 
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* minimalno število 

Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc:   NARAVOSLOVJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

OCENA 
 

POZNAVANJE VSEBIN 

OPAZOVANJE POJAVOV TUDI 

S POMOČJO RAZNIH 

PRIPOMOČKOV 

POSTAVLJANJE HIPOTEZ, 
SKLEPANJE IN UGOTAVLJANJE 

RAZUMEVANJE IN RABA 

STROKOVNEGA IZRAZJA 

10 Popolno in poglobljeno 
pozna vsebine. 

Opazovanje pojavov je 
dosledno in natančno. 

Samostojno postavljanje hipotez 
in povsem pravilno sklepanje in 
ugotavljanje. 

Popolno obvladanje strokovne 
terminologije. 

9 Zanesljivo pozna 
vsebine. 

Opazovanje pojavov je 
natančno. 

Samostojno postavljanje hipotez 
in pravilno sklepanje in 
ugotavljanje. 

Skoraj popolno obvladanje 
strokovne terminologije. 

8 Ustrezno pozna 
vsebine. 

Opazovanje pojavov je 
zanesljivo. 

Ustrezno postavljanje hipotez in 
pravilno sklepanje in 
ugotavljanje. 

Ustrezno obvladanje strokovne 
terminologije. 

7 V glavnem primerno 
pozna vsebine. 

Opazovanje pojavov je v 
glavnem zanesljivo. 

Preprosto postavljanje hipotez in 
pravilno sklepanje in 
ugotavljanje. 

V glavnem primerno obvladanje 
strokovne terminologije. 

6 Osnovno pozna 
vsebine. 

Opazovanje pojavov je 
primerno. 

Preprosto postavljanje hipotez in 
v glavnem pravilno sklepanje in 
ugotavljanje. 

Skoraj vedno primerno obvladanje 
strokovne terminologije. 

5 Neustrezno pozna 
vsebine. 

Opazovanje pojavov je večkrat 
neprimerno. 

Pomanjkljivo postavljanje 
hipotez in v glavnem neustrezno 
sklepanje in ugotavljanje. 

Neustrezno obvladanje strokovne 
terminologije. 

4 
 

Pomanjkljivo pozna 
vsebine. 

 
Opazovanje pojavov je 
popolnoma neustrezno. 

Povsem pomanjkljivo 
postavljanje hipotez in 
popolnoma neustrezno 
sklepanje in ugotavljanje. 

 
Povsem neustrezno obvladanje 
strokovne terminologije. 

 
3,2,1 

Ocenjevanje ni 
predvideno po 
soglasnem sklepu 
učnega zbora. 

Ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega 
zbora. 

Ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega zbora. 

Ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega zbora. 

 

OBLIKE PREVERJANJA 
RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 
OBLIKE PREVERJANJA 

RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 

Test Vsaj 2 Spraševanje vsaj 1 

Referat ko/če je predvideno   

 



 

 
 
 

 
Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc: TEHNOLOGIJA 

 
 
 
 

TEMATIKA: VIDETI OPAZOVATI, 
IZKUŠNJE 

 

OCENA OPISNIKI KOMPETENCE 

10 
Zna opisati pojave s samostojnim in poglobljenim 
opazovanjem s tem da pridobi popolno znanje. 

 Učenec pozna tehnološke značilnosti in proizvodnjo 
materialov s katerimi se ukvarja vsak dan. 

 

Pozna principe sistema pri spreminjanju ali proizvodnji 
sredstev. 

 

Pozna predmete, naprave, stroje pri vsakdanji uporabi in jih 
zna opisati in ločiti na podlagi oblike, strukture in materiala. 

9 
Zna opisati pojave s samostojnim in poglobljenim 
opazovanjem s tem da pridobi še kar popolno znanje. 

8 
Dobro opazuje in opiše pojave s tem da pridobi v glavnem 
popolno znanje. 

7 
Opiše pojave s korektnim opazovanjem s tem da zna pojme in 
koncepte. 

6 
Analizira in obrazloži enostavne mehanične postopke pri 
osnovnem opazovanju. 

5 
Delno pozna pojme mehaničnih postopkov in tehnološke 
realnosti. 

4 
Pomankljivo znanje pojmov mehaničnih postopkov in 
tehnološke realnosti. 

3,2,1 
Ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu učnega 
zbora. 

 
 
 
 
 
 
 

TEMATIKA: PREDVIDEVATI, 
PREDSTAVLJATI, NAČRTOVATI 

 

OCENA OPISNIKI KOMPETENCE 

10 
Tehnična risba je pravilno izvedena ter samostojno, natančno 
in pravilno uporablja opremo pri tehničnem risanju. Učenec ustvarja grafične predstavitve likov s pomočjo 

elementov tehničnega risanja. 
 

Načrtuje in izvede grafične predstavitve predmetov z uporabo 
tehničnih pravil ortogonalne projekcije. 

9 
Tehnična risba je pravilno izvedena ter samostojno, še kar 
natančno in pravilno uporablja opremo pri tehničnem risanju. 

8 
Tehnična risba je pravilno izvedena ter pravilno uporablja 
opremo pri tehničnem risanju. 

7 
Tehnična risba je pravilno izvedena ter v glavnem pravilno 
uporablja opremo pri tehničnem risanju. 

6 
Tehnična risba je v glavnih obrisih pravilno izvedena ter 
zadostno pravilno uporablja opremo pri tehničnem risanju. 

5 
Tehnična risba je v glavnih obrisih negotovo izvedena ter v 
glavnem nepravilno uporablja opremo pri tehničnem risanju. 

4 
Težave pri izvedbi risbe ter nepravilno uporablja opremo pri 
tehničnem risanju. 

3,2,1 
Ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu učnega 
zbora. 
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TEMATIKA: UDELEŽITI  SE, 
SPREMINJATI IN PROIZVAJATI 

 

OCENA OPISNIKI KOMPETENCE 

10 
Pozna in uporablja različne vrst tehnik na samostojen, 
natančen, gotov in zavestno obvlada tehnično izražanje. 

Učenec pozna in uporablja predmete in material iz vsakdanje 
rabe ter ga zna razvrstiti in opisati na podlagi oblike, 
strukture in lastnosti. 

 

Pozna glavne principe procesov, preoblikovanja virov ter 
proizvodnje izdelka in prepozna različne vrste oblik in virov 
energije. 

 

Razume probleme povezane s proizvodnjo energije in je 
občutljiv na ekonomske , ekološke in zdravstvene probleme. 

9 
Pozna in uporablja različne vrst tehnik na samostojen, gotov in 
zavestno obvlada tehnično izražanje. 

8 
Pozna in uporablja različne vrst tehnik na gotov način in 
obvlada tehnično izražanje. 

7 
Pozna in uporablja različne vrst tehnik na pravilen način ter 
jasno in pravilno se tehnično izraža. 

6 
Pozna in uporablja preproste vrste tehnik in se tehnično izraža 
v zadostni meri. 

5 
Je negotov pri uporabi enostavnih tehnik, razume tehnično 
izražanje ampak ima težave pri uporabi. 

4 
Delno in neprikladno uporablja najpreprostejše tehnike, ne 
razume in ne uporablja tehnično izražanje. 

3,2,1 
Ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu učnega 
zbora. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* minimalno število 

Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

OBLIKE PREVERJANJA 
RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 
OBLIKE PREVERJANJA 

RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 

individualne in skupinske naloge najmanj 1 spraševanje najmanj 1 

grafični izdelki najmanj 2 pogovori in izmenjave mnenj vsako učno uro 

 



 

 
 
 

 
Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc: GLASBENA VZGOJA 

 
 

 
TEMATSKI SKLOP: 

RAZUMEVANJE IN UPORABA 
GLASBENEGA KODEKSA 

 

OCENA OPISNIKI KOMPETENCE 

10 Odlično prepozna in uporablja glasbeno notacijo. 
Učenec uporablja različne vrste glasbenega zapisovanja pri 

branju, analizi in izvajanju glasbe. 9 Odlično pozna glasbeno notacijo. 

8 Dobro pozna glasbeno notacijo. 

7 Pri poznavanju glasbene notacije dela manjše napake. 

6 Pozna bistene značilnosti glasbene notacije. 

5 Gl. notacijo pozna samo delno. 

4 Glasbene notacije ne pozna. 

3,2,1 
Ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu učnega 
zbora. 

 
 
 
 

TEMATSKI SKLOP: VOKALNO 
IZVAJANJE IN UPORABA 

INSTRUMENTOV 

 

OCENA OPISNIKI KOMPETENCE 

10 Izvaja samostojno in osebno enoglasne in večglasne melodije. 
 Učenec aktivno sodeluje pri realizaciji glasbenih izkušenj z 

izvajanjem in interpretacijo vokalnih in instrumentalnih 
skladb različnih zvrsti kultur. 

9 
Izvaja intonančno in ritmično točno enoglasne in večglasne 
melodije. 

8 Izvaja intonančno točno le enoglasne melodije 

7 Izvaja enoglasne melodije zadovoljivo. 

6 Izvaja enoglasne melodije samo vodeno s strani profesorja. 

5 Izvaja nezadostno in napačno enoglasne melodije. 

4 Ne izvaja niti vodeno 

3,2,1 
Ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu učnega 
zbora. 

 
 
 
 

TEMATSKI SKLOP: POSLUŠANJE  
IN RAZUMEVANJE ZVOČNIH  

POJAVOV 
IN GLASBENIH SPOROČIL  

 

OCENA OPISNIKI KOMPETENCE 

10 
Zelo pozorno posluša in popolnoma razume smisel glasbenega 
sporočila.  Učenec prepozna in razume dogodke, glasbena dela ter 

pozna njihov pomen; zna dopolniti z drugim znanjem lastne 
glasbene izkušnje 9 Pozorno posluša in razume smisel glasbenega sporočila. 

8 Posluša in razume slisel glasbenega sporočila. 

7 Zadovoljivo posluša in prepozna glasbeno sporočilo. 

6 Pasivno posluša in prepozna glasbeno sporočilo. 

5 Izredno pasivno posluša in ne razume glasbenega sporočila. 

4 Ne posluša in se upira vsakršni dejavnosti. 
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3,2,1 
Ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu učnega 
zbora. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* minimalno število 

Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

OBLIKE PREVERJANJA 
RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 
OBLIKE PREVERJANJA 

RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 

pisne kontrolne naloge vsaj 2 referat ko/če je predvideno 

praktične vaje vsaj 2 sodelovanje pri pouku ko/če je predvideno 

 



 

 
 
 

 
Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc: UMETNOST IN  UPODABLJANJE 

 
 

 
 
OCENA 

OPAZOVANJE IN 

RAZUMEVANJE TER RABA 

VIZUALNEGA IZRAŽANJA 

POZNAVANJE IN UPORABA 

LIKOVNIH TEHNIK 

USTVARJANJE IN 

PREOBLIKOVANJE 

VIZUALNIH SPOROČIL 

POZNAVANJE KULTURNEGA IN 

UMETNIŠKEGA BOGASTVA 

 
 

 
10 

 

 Prepozna in razume 
zakonitosti likovne govorice; 

razbere in razume vsebine 
vizualnih sporočil; 

proučuje in povezuje različna 
vizualna sporočila. 

Pozna likovne tehnike in jih 
uporablja zavestno ter brez 
profesorjeve pomoči; 

Raziskuje nove izrazne in 
tehnične zmožnosti; 

dosledno in celostno izvede 
raznorazne likovne tehnike; 

Izkaže prizadevnost in 
doslednost. 

 

Ustvarja ekspresivne in 
izvirne likovne izdelke 
upoštevajoč zakonitosti 
likovne govorice; 
dobro pozna in uporablja 
izrazne tehnike in izbira 
učinkovite kromatične 
kombinacije. 

 

Kritično analizira umetniška dela in 
jih zna povezovati s kulturno- 
zgodovinskimi dogodki; 

prepozna in primerja stilne 
značilnosti umetniškega dela; 

pozna glavne tipologije kulturno- 

umetniške dediščine in značilnosti 
okolja na svojem teritoriju. 

 
 
 

9 

 

Prepozna določene zakonitosti 
likovne govorice; 

razbere in razume določene 
vsebine vizualnih sporočil; 

proučuje in povezuje nekatera 
vizualna sporočila. 

Pozna likovne tehnike, a je pri 
njihovi uporabi manj 
samostojen in zavesten; 

samostojno odkrije nekatere 
nove izrazne in tehnične 
zmožnosti 

dosledno izvede razne likovne 
tehnike; 

Ustvarja ekspresivne 
likovne izdelke 
upoštevajoč določene 
zakonitosti likovne 
govorice; 
pozna in uporablja 
izrazne tehnike in izbira 
učinkovite kromatične 
kombinacije. 

 
Analizira določena umetniška dela 

ter jih zna povezovati s kulturno- 
zgodovinskimi dogodki; 

prepozna in primerja stilne 
značilnosti umetniškega dela; 

pozna glavne tipologije kulturno- 

umetniške dediščine. 

 
 
 

8 

 
 

Prepozna glavne zakonitosti 
likovne govorice; 

razbere in razume glavne 
vsebine vizualnih sporočil; 

povezuje nekatera vizualna 
sporočila 

Pozna likovne tehnike, a jih 
zna uporabljati ob manjši 
profesorjevi pomoči; 

s profesorjevimi navodili 
odkrije nove izrazne in 
tehnične zmožnosti; 

dodeljeno likovno tehniko 
izvede samostojno. 

 

Ustvarja dokončane in 
izvirne likovne izdelke 
upoštevajoč nekatere 
pomembnejše zakonitosti 
likovne govorice; 
pozna in ustrezno 
uporablja izrazne 
tehnike. 

Prepozna glavne elemente 
umetniških del in jih zna 
povezovati s kulturno- 
zgodovinskimi dogodki; 

prepozna glavne stilne značilnosti 
umetniškega dela; 

prepozna dela kulturno-umetniške 
dediščine in značilnosti okolja na 
svojem teritoriju. 

 
 

7 

 

Prepozna osnovne zakonitosti 
likovne govorice; 

razbere in razume le osnovne 
vsebine vizualnih sporočil; 

povezuje nekatera 
pomembnejša vizualna 
sporočila. 

 
Pozna nekatere likovne 

tehnike, ki jih uporablja s 
profesorjevo pomočjo; 

dodeljeno likovno tehniko 
izvede skoraj brez 
profesorjeve pomoči. 

Ustvarja dokončane in 
estetsko zadovoljive 
likovne izdelke 
upoštevajoč osnovne 
zakonitosti likovne 
govorice; 
pozna in uporablja 
osnovne izrazne tehnike. 

Prepozna osnovne elemente 
umetniških del in jih zna 
povezovati s kulturno- 
zgodovinskimi dogodki; 

prepozna osnovne stilne značilnosti 
umetniškega dela; 

prepozna dela kulturno-umetniške 
dediščine. 

 
 
 

6 

 

Prepozna le nekatere osnovne 
zakonitosti likovne govorice; 

razbere nekatere osnovne 
vsebine vizualnih sporočil; 

vodeno povezuje nekatera 
vizualna sporočila. 

 
Pozna le nekatere likovne 

tehnike, ki jih zna 
uporabljati le s pomočjo 
profesorja; 

dodeljeno likovno tehniko 
izvede le ob profesorjevi 
pomoči 

Ustvarja dokončane 
likovne izdelke 
upoštevajoč le nekatere 
osnovne zakonitosti 
likovne govorice; 
pozna in uporablja 
preproste izrazne 
tehnike. 

 

 
Prepozna nekatere osnovne 

elemente in stilne značilnosti 
umetniškega dela; 

prepozna nekatera dela kulturno- 
umetniške dediščine. 

 

 
5 

Razloči redkokatero zakonitost 
likovne govorice; 

razbere le nekatere bistvene 
vsebine vizualnih sporočil; 

z veliko pomočjo povezuje 
nekatera vizualna sporočila. 

Pozna le nekatere osnovne 
likovne tehnike, ki jih pa ne 
zna uporabljati. 

dodeljeno likovno tehniko 
izvede delno ali 

nedosledno in z veliko 
pomočjo profesorja; 

 
Ustvarja dokončane 
likovne izdelke, ne da bi 
pa upošteval/a 
zakonitosti likovne 
govorice; 

Prepozna redkokatere elemente in 
stilne značilnosti umetniškega 
dela; 

z veliko pomočjo prepozna nekatera 
dela kulturno-umetniške 
dediščine. 

 

4 

Ne prepozna in ne razloči 
osnovnih zakonitosti likovne 
govorice; 

ne prepozna bistvenih vsebin 
vizualnih sporočil; 

ne povezuje vizualnih sporočil. 

 

 
Dodeljene likovne tehnike ne 

izvede. 

 

Ustvarja nedokončane 
likovne izdelke in ne da bi 
upošteval/a zakonitosti 
likovne govorice; 

 
Ne prepozna elementov in stilnih 

značilnosti umetniškega dela; 

ne prepozna del kulturno-umetniške 
dediščine. 
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3,2,1 
Ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega 
zbora. 

Ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega 
zbora. 

Ocenjevanje ni 
predvideno po 
soglasnem sklepu 
učnega zbora. 

 

Ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega zbora. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* minimalno število 

Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

OBLIKE PREVERJANJA 
RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 
OBLIKE PREVERJANJA 

RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 

kontrolne naloge najmanj 2 likovni izdelki najmanj 3 

sodelovanje pri pouku sproti skupinska dela najmanj 1 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* minimalno število 

Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc: GIBALNA VZGOJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblike preverjanja in njihova razporeditev 
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OCENA 
TELO IN NJEGOV ODNOS S 

PROSTOROM IN ČASOM 

GOVORICA TELESA KOT SREDSTVO 

KOMUNIKATIVNEGA IN 

EKSPRESIVNEGA IZRAŽANJA 

 

IGRA, ŠPORT, PRAVILA IN FAIR PLAY 

 

10 

 

Nalogo izvede samostojno in 
tekoče, napak ni. 

 

Izvede izbrano nalogo tekoče in 
zanesljivo brez tehničnih napak. 

V igri povezuje tehnične elemente in jih uporablja v 
taktičnih rešitvah. Dobro pozna pravila individualnih in 
moštvenih športnih panog. Sposoben je samostojnega 
sojenja. Igralne situacije zaključuje učinkovito. 

 

9 

 
Nalogo izvede samostojno in 
tekoče, napak skoraj ni. 

Izbrano nalogo izvede tekoče, vendar 
z manjšo tehnično napako v 
posameznem delu gibanja. 

V igri povezuje tehnične elemente z manjšimi 
napakami in jih uporablja v taktičnih rešitvah. Dobro 
pozna pravila individualnih in moštvenih športnih 
panog. Igralne situacije zaključuje zanesljivo. 

 

8 

 
Nalogo izvede samostojno, a z 
manjšimi napakami. 

Izbrano nalogo izvede tekoče, vendar 
manj zanesljivo in z manjšimi 
tehničnimi napakami v več delih 
gibanja. 

V igri povezuje tehnične elemente z večjimi napakami 
in jih delno uporablja v taktičnih rešitvah. Pozna 
pravila individualnih in kolektivnih športnih panog. Pri 
zaključevanju igralnih situacij je delno uspešen. 

 

7 
Nalogo izvede samostojno, vendar 
izvedba ni tekoča in zanesljiva, 
pojavljajo se večje napake. 

Izbrano nalogo izvede manj zanesljivo 
in z več manjšimi tehničnimi 
napakami. 

V igri povezuje tehnične elemente s številnimi večjimi 
napakami in jih delno uporablja v taktičnih rešitvah. 
Pozna enostavnejša pravila športnih panog. Pri 
zaključevanju igralnig situacij je manj uspešen. 

 

6 

 
Nalogo izvede s pomočjo, 
nezanesljivo in z večjimi napakami. 

Zahtevnejše izbrane naloge opravi 
samo z aktivnim varovanjem in s 
prilagojenimi pogoji. 

Slabo obvladuje teoretična in praktična znanja.Pozna 
le nekatera enostavnejša pravila športnih panog. 
Redko spremlja svoj napredek in ga zna vrednotiti 
samo s pomočjo. 

5 
 

Naloge ne izvede 
Ne opravi minimalnih zahtev izbrane 
naloge. 

Ne obvladuje teoretična in praktična znanja in ne 
more samostojno opraviti enostavnejših nalog. Ne 
dosega temeljnih športnih dosežkov. 

4 Naloge ne izvede in se upira. Naloge ne izvede in se upira 
Ne dela; ne spoštuje pravila športnega obnašanja (fair 
playa) 

3,2,1 Ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega zbora. 

Ocenjevanje ni predvideno po 
soglasnem sklepu učnega zbora. 

Ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu 
učnega zbora. 

 

OBLIKE PREVERJANJA 
RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 
OPAZOVANJE 

RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 

Standardni testi za: moč, hitrost, 
vzdržljivost, gibljivost, ravnotežje 

Z objektivnimi 
meritvami: na koncu 
določenega testa 
(ne več kot 2 testa 
na mesec) 

 Prizadevnost 
aktivnost 
sodelovanjez drugimi 
spoštovanje nasprotnika 
odnos do športa in športne opreme 
tehnika pri atletskih panogah in 
športnih igrah 
šola v naravi 

tekmovanja v okviru šolskih ekip 
različnost 

Z opazovanjem: 
stalno in 
sistematično 
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* minimalno število 

Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc: VEROUK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

 
 
 
 
 
 

OPISNIKI IN 

POKAZATELJI 

ZNANJA 

Pri ocenjevanju bomo upostevali sledece kriterije: 
 

 poznavanje osnovnih vsebin verouka, 

sposobnost dojemati in ceniti verske vrednote, 

sposobnost pravilnega odnosa do svetopisemskih virov in cerkvenih dokumentov, 

razumevanje in raba specifičnega izrazja. 

 
 

Pri ocenjevanju bo predvsem upoštevano sodelovanje pri pouku. 

OCENA 
 

Odlično Učenec dobro razume, poglobljeno pozna učne vsebine, ki jih tudi sam podaja in poglablja; pouku sledi aktivno in je 
kreativen tako v individualnem kot v skupinskem delu. 

Prav dobro Učenec dobro razume in dobro ter poglobljeno pozna učne vsebine; pouku sledi z zanimanjem in aktivno sodeluje. 

Dobro Učenec v glavnem razume in predelano učno snov dokaj dobro obvlada; pouku sledi in sodeluje ustrezno. 

Zadostno 
Učenec enostavnejše razume in obvlada le najenostavnejše pojme predelane snovi; pouku sledi nezbrano in sodeluje le ob 
spodbudi. 

Nezadostno Učenec ne razume in ne pozna učne snovi, neustrezno sledi in sodeluje pri pouku. 

 

OBLIKE PREVERJANJA 
RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 
OBLIKE PREVERJANJA 

RAZPOREDITEV V 

POLLETJU* 

pisne kontrolne naloge najmanj 1 pogovori in izmenjave mnenj najmanj 1 

testi objektivnega tipa najmanj 1 govorne vaje najmanj 1 

individualne in skupinske naloge najmanj 1   

 



 

 
 

Poglavje 5.4: KRITERIJI ZA VREDNOTENJE UČENCEV Z ZAKONOM 104/92 
V OSNOVNI ŠOLI IN NA SREDNJI ŠOLI 

Preverjanje in ocenjevanje bo zrcalilo specifičnost posameznega učenca in njegovo osebno formativno pot, in 
sicer: napredek v integraciji, pridobitev avtonomije in kognitivnih ter socialnih kompetenc. Ministrska določila 
in »Smernice za šolsko integracijo prizadetih učencev« iz leta 2009, jasno poudarjajo, da ocenjevanje v 
desetinkah je vezano na Vzgojno individualizirani načrt in da je treba pri ocenjevanju prizadetih učencev vedno 
upoštevati učni proces in ne samo učenčev performance. 

Pri preverjanju in ocenjevanju učenčevega znanja bo razredni svet izhajal iz uresničevanja načrtovanega 
individualiziranega programa. Ker gre pričakovati določene težave pri teoretičnem delu izobraževanja, bo 
razredni svet pripravil pri določenih (ali tudi pri vseh) predmetih minimalni standard, ki še dopušča 
enakovrednost programa. Prilagoditve upoštevajo učenčeva/učenkina močna področja in njegove/njene 
posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. Razredni svet bo uporabil tiste metode preverjanja in ocenjevanja, ki 
so prilagojene učenčevim/učenkinim potencialom glede tudi na osebnostne značilnosti. To se pravi metode, 
po katerih učenec/učenka lahko doseže boljše rezultate. 

Ocenjuje se učenčevo/učenkino znanje, vložen trud in prizadevnost, četudi je količina testnih nalog zmanjšana 
v primerjavi z ostalimi učenci. Zagotovljena je objektivnost in primerljivost ocenjevanja z ostalimi učenci. 
Pomembno bo doseči, da bo učenec/učenka znal/a analizirati svoje znanje in se samooceniti. 

 
 
 

VRSTE PREVERJANJ 
 

Znanje bomo preverjali med didaktično dejavnostjo in ob koncu didaktičnega sklopa, z uporabo naslendjih 
okvirnih oblik: 

 Opazovanje naprošenega obnašanja 

Vprašalniki z odprtimi odgovori in vprašalniki izbirnega tipa 

Dopolnilne naloge 

Sestava besedila z vodenimi vprašanji in brez 

Ustno izražanje z didaktičnimi posredniki ( miselni vzorci, mape) 

Načrtovana izpraševanja 

Ustna preverjanja kot kompezacijsko sredstvo pisnim preverjanjem 

Strukturirane vaje 

 

 
OCENJEVALNA PREGLEDNICA ZA PRILAGOJEN NAČRT 

 

Indikatorji za ocenjevanje vedenja: 

Vedenje se ocenjuje po štiristopenjski lestvici (zgledno, primerno, manj primerno in neprimerno), in sicer po 
kriterijih, ki predvidevajo: 

 Collaborare e partecipare: Sodelovanje in aktivno udeležbo (sodelovanje v skupini, pripravljenost na 
soočanje, spoštovanje pravic drugih) 

Avtonomno in odgovorno ravnanje (spoštovanje šolskih dolžnosti, spoštovnaje pravil civilnega sožitja.) 

Ocena je opisna in njena razlaga je zabeležena v VIPu. 
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Ocenjevalna preglednica učnih predmetov 
 

INDIKATORJI OPISNIKI OCENA 

Znanja Obširna in poglobljena  
 

10 
 

Sposobnosti in 
kompetence 

Zna pojasniti pridobljeno znanje in spretno uporablja naučeno. Dejavnosti 
izvaja v popolni avtonomiji in je konstruktiven. Z gotovostjo izpelje 

usvojene postopke v novih situacijah. Sooča se s težavnimi situacijami s 
tem, da uporablja primerne strategije. 

Znanja Obširna in poglobljena  
9 Sposobnosti in 

kompetence 

Zna pojasniti pridobljeno znanje in uporablja naučeno. Dejavnosti izvaja v 
avtonomiji. Usvojene postopke izpelje v novih situacijah. Sooča se s 
težavnimi situacijami s tem, da uporablja primerne strategije. 

Znanja Utrjena  
 

8 
 

Sposobnosti in 
kompetence 

Zna pojasniti pridobljeno znanje in uporablja naučeno. Enostavne 
dejavnosti izvaja v avtonomiji. Usvojene postopke izpelje v poenostavljenih 
situacijah. Sooča se z enostavnimi situacijami s tem, da uporablja primerne 
strategije. 

Znanja Delno utrjena  
 

7 
 

Sposobnosti in 
kompetence 

Pri pojasnevanju znanja je še negotov in naučeno zna uporabljati le delno 
samostojno. Enostavne dejavnosti izvede v avtonomiji. Usvojene postopke 
izpelje v poenostavljenih situacijah. Sooča se z enostavnimi situacijami s 
pomočjo odraslega. 

Znanja Bistvena  
 

6 
 

Sposobnosti in 
kompetence 

Zna pojasniti prisobljeno znanje in uporabljati naučeno snov s/z 
profesorjevo/učiteljevo pomočjo. Enostavne dejavnosti izvaja samo pod 
vodstvom porofeosrja/učitelja. Usvojene postopke izpelje samo s pomočjo 
odraslega. 

Znanja Neprimerna  
5 Sposobnosti in 

kompetence 

S težavo pojasni pridobljeno znanje, četudi ga vodi učitelj/profesor. Ima 
težave pri izvajanju enostavnih strategij reševanja problemov, tudi ko ga 
vodi učitelj/profesor. 

Znanja Neobstoječa  
4 Sposobnosti in 

kompetence 
Ni sposoben pojasniti znanja niti z učiteljevo/profesorjevo pomočjo. 

 

 

Poglavje 5.5: PREMAGOVANJE UČNIH TEŽAV – DOPOLNILNI IN PODPORNI POUK 

NA OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI 

V primeru, da učenci ne dosežejo zastavljenih ciljev, mora šola, na osnovi Zakonodajnega odloka št. 62 z dne 
13.04.2017, poskrbeti za specifične strategije, ki pripomrejo k izboljšanju dojemanja, razumevanja in 
posledično doseganja boljših učnih uspehov učencev. 

Šolski neuspeh globoko zaznamuje človeka, zato je pomembno, da postane šola prostor uspešnega učenja za 
vse. Odgovornost šole je, da omogoči optimalen razvoj potencialov. Vsak učenec ima namreč pravico do 
možnosti in priložnosti, ki omogočajo uspeh zato pa nekateri potrebujejo pomoč in vzpodbudo 
učitelja/profesorja. Nekateri učenci si želijo biti uspešni, a potrebujejo pomoč, da bi učno snov znali in razumeli. 

Med rednim poukom učitelji/profesorji prilagajajo delo, strategije in pristop sposobnostim učencev, če pa to za 
uspešno delo v razredu ne zadošča, učitelji/profesorji poiščejo primerne rešitve za zmanjševanje učne 
neuspešnosti in za izboljšanje učnih dosežkov posameznih učencev. 

Šola zato nudi učencem specifično pomoč in organizira razne oblike dopolnilnega in podpornega pouka, zato 
da učencem učinkovito pomaga pri razvijanju sposobnosti za samostojno pridobivanje znanja in spretnosti ter 
za obravnavanje informacij in reševanje problemov. 



 

 
 
 

Podporni pouk je namenjen učencem, ki učne snovi pri pouku ne usvojijo in je ne razvijajo, ki so bili dalj časa 
odsotni, ki imajo težave pri dojemanju oz. razumevanju nekaterih učnih vsebin, ki potrebujejo dodatno razlago 
učitelja/profesorja ali utrjevanje učne snovi. Prav tako je namenjen učencem, ki ne dosegajo zadostne stopnje 
znanja pri posameznih učnih predmetih oz. s težavo usvajajo temeljne spretnosti in osnovne kompetence. 

Podporni pouk izvajajo učitelji/profesorji v razredu z individualno razlago in utrjevanjem, ob soprisotnosti dveh 
učiteljev/profesorjev (npr. učitelja/profesorja v okrepljenem organiku), z didaktičnim premorom ali po pouku 
(nižja srednja šola). 

Podporni pouk lahko poteka individualno ali skupinsko. Med urami podpornega pouka so učenci deležni 
dodatne razlage in utrjevanja, učitelji/profesorji z različnimi metodami in oblikami poučevanja oz. s 
prilagojenim načinom dela omogočijo učencem, da lažje dosegajo temeljne učne cilje posameznega predmeta 
oz., da izboljšajo učni uspeh pri posameznih predmetih. 

 
5.5.1. DIDAKTIČNI PREMOR NA SREDNJI ŠOLI (ZAČASNO ZAMRZNJENA DEJAVNOST) 

 

Informacije o didaktičnem premoru na srednji šoli so zbrane v Poglavje 9.6: DIDAKTIČNI PREMOR. 
 

 

Poglavje: 5.6: DOKUMENTIRANJE OCENJEVANJA – VPISOVANJE OCEN V 

ELEKTRONSKI DNEVNIK IN ROK VRAČANJA POPRAVLJENIH PISNIH NALOG 

Ustno preverjanje učitelj/profesor sproti oceni. Oceno vpiše v elektronski dnevnik najkasneje v 72 urah. Pri 
ocenjevanju pisnih preverjanj in šolskih nalog učitelj/profesor oceni učenca in oceno vpiše v e-dnevnik 
najkasneje v dveh tednih. 

Po ocenjevanju pisnih izdelkov učitelj/profesor omogoči učencu vpogled v lastni pisni izdelek. V ocenjenih 
pisnih izdelkih učitelj ustrezno označi napake, da lahko učenec prepozna pomanjkljivosti v svojem znanju. 
Učenec ima pravico do obrazložitve ocene. 

Učitelj/profesor hrani preverjanja do konca šolskega leta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U V O D N I D E L : 5 . D e l | 71 



VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI | T.V.I.P. 2018 - 2021|Š.L.: 2021/2022 

 

6. . DEL: STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE  

 
Poglavje 6.1 – USPOSABLJANJE UČNEGA OSEBJA IN TEHNIČNO 
ADMINISTRATIVNEGA OSEBJA 

Izpopolnjevanje je pravica in dolžnost vsakega vzgojitelja/učitelja in profesorja. 

Zbor učnega osebja Večstopenjske šole s slovenskim učnim jezikom v Gorici skrbi za svoje izpopolnjevanje z 
organizacijo, v okviru razpoložljivih finančnih virov, specifičnih seminarjev in s samostojnim poglabljanjem 
specifičnih problematik. 

Zbor učnega osebja spodbuja učitelje in profesorje, da se udeležujejo poletnih seminarjev, ki ga organizira 
Ministrstvo za šolstvo RS in se letno v polni sestavi udeleži jesenskega seminarja, ki ga na začetku šolskega leta 
organizira Ministrstvo za šolstvo Republike Slovenije za slovenske šolnike v Italiji. 

V načrtovanju izpopolnjevalnih programov bo zbor učnega osebja v naslednjem triletju namenil posebno 
pozornost sledečim temam: 

 izpopolnjevanju na področju uspešnega udejanjanja šolske reforme (področje razvijanja in vrednotenja 
kompetenc in avtentičnega preverjanja znanja) v mrežah z drugimi slovenskimi in italijanskimi šolami v 
goriški in tržaški pokrajini; 

rednemu obveznemu izobraževanju s področja varnosti, kot to določa zakonodajni odlok 81/2008 in 
dobremu počutju na delovnem mestu; 

Vse učno osebje ima tudi možnost, da se udeležuje izpopolnjevalnih tečajev za svoja predmetna področja ali za 
področje splošnih didaktičnih in psihopedagoških vprašanj, ki jih organizirajo priznana strokovna združenja in 
izobraževalne organizacije v Italiji in Sloveniji. V sklopu določil, ki izhajajo iz zakona 107/2015 (Dobra šola), se 
učno osebje samostojno izpopolnjuje tudi preko platforme Sofia. Del tega strokovnega usposabljanja se izvaja 
na teritorialni ravni. Organizacijo storitve ureja Večstopenjska šola v Doberdobu. Učno osebje v staležu 
uporablja za to posebni bonus, ki mu ga dodeli ministrstvo za šolstvo. 

STROKOVNI AKTIVI: Po modelu tedenskega načrtovanja, ki ga imajo osnovne đole, delujejo v otroških vrtcih in 
na srednji šoli tudi strokovni aktivi. Njihov namen je skupno načrtovanje didaktičnea dela, delite izkušenj in 
izmenjava dobre prakse ter rast kolektiva v učečo se skupnost. Sestanejo se enkrat mesečno v vsaki enoti in, 
po potrebi, tudi več enot skupaj. 

Neučno osebje se redno udeležuje izpopolnjevalnih tečajev, ki jih zanje pripravljata ravnateljstvo ali Deželni 
šolski urad. 

 

 

Poglavje 6.2 – IZOBRAŽEVANJA ZA STARŠE 

Praviloma nudi šola staršem seminarje in predavanja o vzgojnih problematikah otrok, o spremljanju 
mladostnika v procesu odraščanja, o učnih strategijah ipd. Predavanja se navadno odvijajo v veliki dvorani 
šolskega sedeža v Gorici ul. dei Grabizio, 38. 



 

 
 

 

7. . DEL: NAČRT  ZA  IZBOLJŠANJE  
MATERIALNIH STRUKTUR IN 
PROSTOROV 

 
Zbor učnega osebja ob pregledu stanja in načrtovanju didaktične dejavnosti ugotavlja, da šole razpolagajo v 
glavnem s sodobno in dovolj dobro opremljenimi stavbami. Zbor učnega osebja ugotavlja, da je v preteklem 
triletju izboljšal velik del potreb, ki so bile nakazane v prejšnjem TVIP-u. Za naslednje triletje 2018/21 bo 
potrebno izboljšati še spodaj navedeno. 

 

 

Poglavje 7.1: VARNOST NA ŠOLI 

Odgovorni za varnost Večstopenjske šole skrbi, v sodelovanju z ravnateljem in učnim ter neučnim osebjem, za 
izboljšave, ki so potrebne za varnost in dobro počutje v delovnem okolju s tem, da obvešča posamezne občinske 
uprave za potrebne materialne ureditve. Odgovorni za varnost in ravnatelj skrbita tudi za izpopolnjevalne tečaje 
osebja. 

 

 

Poglavje 7.2: IKT 

Na srednji šoli: 

 potrebno je posodobiti računalniške programe na nekaterih IKT tablah ali zamenjati table z novimi; 

opremiti risalnico z IKT tablo in zvočniki; 

nabava enega fotokopirnega stroja samo za didaktično uporabo. 

Na osnovni šoli: 

 potrebno je posodobiti računalniške programe vezane na IKT table; 

potrebno je opremiti z LIM tablamo še vsaj en razred na vsaki šoli; 

potrebno je pokriti še eno šolo z brezžičnim omrežjem. 

V otroških vrtcih: 

 potrebno je opremiti vsak vrtec z eno LIM tablo; 

potrebno je pokriti/ojačiti celo stavbo z brezžičnim omrežjem. 
 

 

Poglavje 7.3: OPREMA TAJNIŠTVA 

Potrebno bo postopoma zamenjati vsaj tri računalnike. 
 

 

Poglavje 7.4: OPREMA UČILNIC/ŠOL 

Posamezne občinske uprave poskrbijo za nabavo šolskega pohištva v skladu z razpoložljivimi sredstvi. 

Na srednji šoli: 

 potrebno je opremiti naravoslovno učilnico z videokamero za mikroskop, da postane mikroskopsko 
opazovanje neposredno vidno celi razredni skupnosti; 
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potrebno je opremiti risalnico s primernimi omarami in stojali za sušenje slik. 

Na osnovni šoli: 

 potrebno je opremiti vsako šolo z računalniško opremo in projektorji vsako šolo. 

V otroških vrtcih: 

potrebno je opremiti vsak otroški vrtec z računalnikom, tabličnim računalnikom, fotografskim 
aparatom in novimi igrali. 

 

 

Poglavje 7.5: KNJIŽNICA 

Šola bo poskrbela za primerno nabavo strokovnih posodobljenih knjig, namenjenih posameznemu učnemu 
osebju. 

 

 

Poglavje 7.6: ŠOLSKI PROSTOR 

Potrebno je: 

prepleskati veliko večino razredov, še posebno v osnovni šoli Josipa Abrama in v osnovni šoli Frana 
Erjavca; 

 

nabava novih žaluzij v otroškem vrtcu Pika Nogavička in na srednji šoli Ivana Trinka. 
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GLAVNI DEL 



 

8. . DEL: ORGANIGRAM 

 
ORGANIZACIJA VEČSTOPENJSKE ŠOLE 
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OSEBJE Z ORGANIZACIJSKIMI IN UPRAVNIMI NALOGAMI V Š.L. 2021/2022 
 

VODSTVO ŠOLE 

RAVNATELJ dr. DAVIDE CLODIG 

UPRAVNI VODJA MORENA KRAŠČEK 

 
 

TAJNICE 

KLEMŠE NATAŠA 

KOMAULI SARA 

PERIC MARA 

RADINJA MIRJAM 

TEHNIK KOMJANC SIMON 

 

VODJE ŠOL ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

 VODJA ŠOLE 

OV KEKEC RITA CEJ 

OV MAVRICA MARTINA CORAZZA 

OV PIKA NOGAVIČKA ALESSANDRA POSILLIPO 

OV PIKAPOLONICA LAURA HVALIC 
OV RINGARAJA MIRIAM PAULIN 

OV SONČEK KSENIJA BUZZINELLI 

OŠ J. ABRAM MARTIN SREBRNIČ 

OŠ F.ERJAVEC BARBARA RUSTIA 

OŠ A. GRADNIK SARA FERLETTI 

OŠ L.ZORZUT IRENE FERLAT 
OŠ O.ŽUPANČIČ CRISTINA OŽBOT 

SŠ I. TRINKO FRANCESCO BIANCUZZI 

 

RAVNATELJEVI SODELAVCI V Š.L. 2021/2022 
 

ZA OSNOVNO ŠOLO uč.. Anna ROVERSI 

ZA SREDNJO ŠOLO prof. Solange DEGENHARDT 

REFERENTKA ZA OTROŠKE VRTCE vz. Laura HVALIC 

 

CILJNE FUNKCIJE V Š.L. 2021/2022 
 

CILJNA FUNKCIJA ZA SESTAVO, PREVERJANJE IN EVALVACIJO TVIP-A Solange DEGENHARDT 

CILJNA FUNKCIJA ZA KONTINUITETO MED STOPNJAMI ŠOL IN ZA 

USMERJANJE 

Ingrid KOMJANC 
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NOSILCI ZADOLŽITEV V ZVEZI Z IZVAJANJEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE 
PONUDBE / REFERENTI ZA INKLUZIJO, DOBRO POČUTJE IN CYBERBULIZEM 

 

REFERENTI ZA INKLUZIJO 
AGATA KOREN 
MICHELA RIGGIO 

 
REFERENTI ZA DOBRO POČUTJE 

MARTINA CORAZZA 
SAMANTHA DEGENHARDT 
BORTOLOTTI ESTER 

REFERENTI ZA CYBERBULIZEM 
ARTURO BRESCIANI 
SOLANGE DEGENHARDT 

 

 
KOMISIJE IN ORGANI 

 

 

ODBOR ZA VREDNOTENJE 

MARIJA TERCIC 
INGRID KOMJANC 
MICHELA RIGGIO 

JAMSTVENI ORGAN ROSANDA VOLK in dva starša 

KOMISIJA ZA NAKUPE IN TEHNIČNO PREVERJANJE 

NAKUPOV 

 

Sproti določena 
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SEZNAM UČNEGA OSEBJA - OTROŠKI VRTCI – Š.L. 2021/2022 
 

N. V STALEŽU  

1 BANDELLI KATJA  

2 BATISTIČ VANJA  

3 BUZIN VESNA  

4 BUZZINELLI KSENIJA  

5 CEJ RITA  

6 CEVDEK VERENA  

7 CORAZZA MARTINA  

8 DORNI KATJA  

9 FERLETIC CATERINA  

10 HVALIC LAURA  

11 KERPAN ANITA OJAČEN POUK 

12 KORSIC JANJA  

13 KOVIC NADIA  

14 LAURENTIG TANIA  

15 MALIC ADRIANA  

16 PAULIN MIRIAM  

17 POSILLIPO ALESSANDRA . 

18 RENNA SARA  

19 SFILIGOI DARJA . 

20 TERCIC MARIJA  

21 TUL VALENTINA  

22 ULIAN KAREN  

    

VEROUK letno imenovanje 

23 TURUS ANNA  

    

SUPLENTI 

24 BRAINI HELENA  

25 FRANDOLIC PETRA  

26 GRAUNER PIETRO  
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27 PAHOR NIKA  

28 ZAVADLAV GRETA  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEZNAM UČNEGA OSEBJA - OSNOVNA ŠOLA – Š.L. 2021/2022 
 

N. V STALEŽU  

1 BATISTIČ KATJA  

2 BAUZON EMY  

3 BEUCIAR NADIA  

4 BREGANTI IRENA  

5 CERNIC MARINKA  

6 DEGENHARDT SAMANTHA  

7 DEVETAK TOMMASO  

8 FERLAT IRENE  

9 FERLETTI SARA  

10 GERGOLET MAJDA  

11 GRAHEK SABINA  

12 GRAUNAR MANUELA  

13 HLEDE MARTINA  

14 KOMJANC DANIELA  

15 KOMJANC INGRID OJAČEN POUK 

16 KOREN AGATA  

17 KOREN EMANUELA  

18 OŽBOT CRISTINA  

19 PERŠIČ BARBARA  

20 ROVERSI ANNA  

21 RUPIL ANNA  

22 RUSTIA BARBARA  

23 SOCOL TANIA  

24 SREBRNIČ MARTIN  

25 URSIC LUCIA  

26 VISINI ANNA  

27 VITTOR MARLENE  

ANGLEŠČINA 

28 MARAZ MANUELA  

    

PODPORNI POUK 
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29 LEBAN DARIO  

    

VEROUK V STALEŽU 

30 HLEDE ANDREJKA  

31 PADOVAN FRANCA  

    

SUPLENTI 

    

32 BEVCAR SARA  

33 CIAN NICOLA  

34 COTIČ NIKA  

35 FAJT MARTA  

36 FERRI NICOLE  

37 GIACOMAZZI CECILIA  

38 HOBAN TANJA OJAČEN POUK 

39 ISTINIČ HELENA PODPORNI POUK 

40 IVONE FRANCESCO  

41 MIKLUS SARA  

42 NANUT VALENTINA  

43 OCRETTI ERIKA  

44 PASSON ALIDA  

45 PELICON TANJA  

46 PERIC NICOLE  

47 PRASELJ JANA  

48 SOSOL NAIKE  

49 TURUS ANNA VEROUK 

50 VOLPI KATJA  
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SEZNAM PROFESORJEV - NIŽJA SREDNJA ŠOLA – Š.L. 2021/2022 
 

 

N. PROFESORJI V STALEŽU 

1 BEDNARICH CRISTINA  

2 BIANCUZZI FRANCESCO  

3 BORTOLOTTI ESTER OJAČEN POUK 

4 BRESCIANI ARTURO  

5 DEGENHARDT SOLANGE  

6 JEKLIN BLAŽ  

7 NANUT CARLO  

8 RIGGIO MICHELA  

9 TULL IGOR PODPORNI POUK 

10 VOGRIC SILVANA PODPORNI POUK (ENOLETNA ŠTIPENDIJA) 

11 VOLK ROSANDA  

LETNI SUPLENTI 

12 BRANDOLIN RAFAELA  

13 CROSELLI DAVID  

14 KOLENC SAŠA  

15 LOMBARDI MARTA  

16 LOREDAN JAN  

17 NANUT JOAHIM  

18 PAHOR TADEJ  

19 PETEANI TAMARA  

20 SULIČ LUCIJA  

21 TOMSIC VESNA  

22 VISINTIN SARA  

23 VOLČIČ ŠPELA  

 

 

SEZNAM NEUČNEGA OSEBJA – Š.L. 2021/2022 
 

VODJA UPRAVE 

1 KRAŠČEK MORENA 

ADMINISTRATIVNO OSEBJE 

N. V STALEŽU 

2 KLEMŠE NATAŠA 

 LETNI SUPLENTI 

5 KOMAVLI SARA 

6 KOMJANC SIMON 

4 PERIC MARA 

3 RADINJA MIRJAM 

UČNO OSEBJE V STALEŽU Z DRUGIMI NALOGAMI 
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7 TABAI CATERINA 

ŠOLSKI SODELAVCI V STALEŽU 

8 BATISTUTA CARMEN 

9 BERNARDIS MARISA 

10 BULFONI EVELIN 

11 CARLI EMILIA 

12 CARLI TANIA 

13 ĆOPIĆ DIVNA 

14 DEVETAK ANASTASIA 

15 GRILLO ALIDA 

16 GROSS MANUELA RENATA 

17 KOVIC GEMMA 

18 MARKOCIC BARBARA 

19 RUSTIJA ELENA 

20 SOCOL MAURIZIA 

21 SOSOL CRISTINA 

22 URSIC ANNAMARIA 

23 VOGRIC MILENA 

24 ZORN SERENA 

ŠOLSKI SODELAVCI S POGODBO ZA DOLOČEN ČAS 

25 BATISTIC MAJA 

26 BRAINI SARA 

27 CASTELLAN DIMITRI 

28 FURLAN ADRIANA 

29 GERGOLET DAVIDE 

30 KENDA MICHELE 

31 KLANJSCEK MARTIN 

32 KLANJSCEK DANIELA 

33 MAKUZ GRAZIELLA 

34 METLIKA ALENKA 

35 MIZERIT TAMARA 

36 STEKAR KATJA 
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KOLEDAR POČITNIC IN PROSTIH DNEVOV ZA Š.L. 2021/2022 
 

14. 09. 2021 Začetek pouka 
1.11.2021 Vsi Sveti 

8.12.2021 Brezmadežna Devica 

Od 24.12.2021dol 8.1.2022 božične počitnice 

Od 28.2.2022 do 2. 3. 2022 pustne počitnice 

16.3.2022 Sveta Hilarij in Tacijan, goriška zavetnika (samo občina Gorica) 

Od 14. 4.2022 do 19.4.2022 Velikonočne počitnice 

23.4.2022 Sv. Adalberto, Krminski zavetnik (samo za Bračan – občina Krmin) 

1.5.2022 (nedelja) Praznik dela 

4.5.2022 Sv. Florijan, števerjanski zavetnik (samo občina Števerjan) 

2.6.2022 Dan Republike 
3.6.2022 Samo za osnovne šole in za vrtec 

10.6.2022 Konec pouka na osnovnih šolah in na srednji šoli 

30.6.2022 Konec pouka v otroških vrtcih 



VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI | T.V.I.P. 2018 - 2021|Š.L.: 2021/2022 
 

 
 

 

9. . DEL: VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNI  PROJEKTI  

 
Jedro naše vzgojno–izobraževalne ponudbe je »VZGOJA K ODGOVORNOSTI«: Učenje učenja – kako učiti in se 
naučiti spretnosti vseživljenjskega učenja. Program zajema vse dejavnosti in moči, od vrtca preko osnovne do 
srednje šole, in jih načrtno preusmeri v to, da bi naši učenci postali na splošno bolj odgovorni za svoje učenje 
in za svoje vsakdanje izbire v posameznih razvojnih fazah in za svoje ravnanje, vedenje in odločitve. Končni cilj 
tega je tudi ta, da bodo otroci bolj zavestno doživljali same sebe in bodo lahko zato duševno močnejši. 

 

 

OSEBJE ZA OJAČENJE V VRTCIH, OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI 

Na osnovi zakona 107/2015 imajo šole imajo tudi učno osebje, ki je zadolženo za ojačenje. Vzgojno 
izobraževalno delo osebja za ojačenje je usmerjeno v: 

 obogatenje smernic, potrebe učencev in izvajanje zastavljenih ciljev, ki jih navaja TVIP; 

krepitev samoevalvacijskega načrta; 

izvajanje ukrepov, ki jih navaja razvojni načrt za obogatitev vzgojno – izobraževalne ponudbe. 

Učitelj za ojačenje izvaja vzgojno – izobraževalno delo v manjših skupinah s posredno obliko poučevanja, v 
razredu ali individualno, glede na potrebe, ki jih ima vsaka posamezna šola/razred. Poglablja in krepi učne 
vsebine pri glavnih predmetnih področjih z učenci, ki imajo učne težave ali primanjkljaje, v sodelovanju z 
razrednimi učitelji. Obenem ugotavlja prevalentne učne stile vsakega posameznika in mu predlaga ustrezne 
učne strategije. 

 

 

Poglavje 9.1: SPLOŠNI PROJEKTNI CILJI 

 Učenec se uči učiti se: učenec se sooča z različnimi metodami učenja in spoznava njemu najbolj 
učinkovite. Preko monitoriranja lastnih učnih uspehov oz. neuspehov in doživljanja občutkov spoznava 
strategije za premoščanje težav in morebitnih porazov. 

Učenec je avtonomen in odgovoren pri izbirah učenja: učenec samostojno izbira didaktične dejavnosti in se, 
že v vrtcu, interesno usmerja v različne oblike dela. Samostojna izbira različnih didaktičnih kotičkov in 
materialov otroka v vrtcu kakovostno motivira in mu omogoča odgovornejše odraščanje. V nadaljevanju 
šolanja in preko samoregulativnega učnega cikla ima učenec občutek osebne kontrole, ki ga spodbuja za 
učenje in ga notranje motivira. 

U  

enčevo samopoznavanje in samoocenjevanje: učenec spoznava svoje interese, sposobnosti, svoje močne in 
šibke točke in napredke. Različne oblike dela, ki prevzemajo didaktične elemente sodobnih pedagoških praks 
omogočajo učencu samospoznavanje. Dovolijo mu, da se preizkuša v sodelovalnem medvrstniškem učenju, 
v samoregulativnem učenju in v možnosti avtonomne izbire 

Učenceva odgovornost: končni cilj tega projekta je učenčeva povečana odgovornost za svoje učenje, 
odločanje in vedenje. 

 
PRIPRAVA MAŠNEGA OBREDA IN SODELOVANJE PRI MAŠI 

 

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Gorici nudi svojim učencem možnost obiska sv. maše ob 
začetku in ob koncu šolskega leta. Zakonski predpisi jamčijo pravico vseh učencev, da se neobvezno udeležijo 
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obreda. Za učence, ki ne obiskujejo verouka, je poskrbljena druga dejavnost v spremstvu ustreznega števila 
učiteljev oz. profesorjev. 

Z obiskom mašnega obreda naša Večstopenjska šola omogoča svojim učencem trenutek duhovne, kulturne in 
socialne obogatitve. 

Duhovna dimenzija: učenec izkusi trenutek globoke zbranosti, kar mu daje možnost postavljanja jasnih osebnih 
in učnih ciljev. 

Kulturna dimenzija: med obiskom mestnih in vaških cerkva učenec spozna kulturno, glasbeno in umetniško 
bogastvo okolja, v katerem živi in raste. 

Socialna dimenzija: sveta maša je skupinsko doživetje, h kateri so povabljeni tudi starši in prijatelji. Že več let 
imamo skupno mašo za učence srednje šole prve stopnje in učence srednje šole druge stopnje, kar omogoča 
harmonični prehod med eno in drugo stopnjo ter krepi prijateljske vezi med učenci različnih starosti. 

 
 
 
 

Ob upoštevanju vzgojnih in izobraževalnih potreb učencev, je učni zbor torej določil vzgojno-izobraževalne cilje 
za vse tri različne stopnje šol. Zastavljene cilje bodo vzgojitelji/učitelji/profesorji skušal uresničiti s pomočjo 
načrtovanih programov, projektov in dejavnosti. 

Projekti in dejavnosti se lahko izvajajo tudi medpredmetno oz. medrazredno, to je z druženjem učencev, ki so 
vključeni v različne razrede, oziroma tranzverzalno in interdisciplinarno. Projekte vodi in izvaja učno osebje tudi 
v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. 

V Triletni vzgojno-izobraževalni ponudbi bomo zasledovali in uresničevali naslednje cilje: 
 

 
1. ŠIRJENJE SPORAZUMEVALNIH SPRETNOSTI – P01 – CILJI 

OTROŠKI VRTEC OSNOVNA ŠOLA 

 Približati se branju v obliki igre. 
Prvi koraki v angleškem jeziku. 
Prvi preizkusi na logično-matematičnem področju. 
Približati se gledališkemu svetu. 
Spoznati prve osnove glasbe. 

Navdušiti se za branje. 
Izboljšati pisne izdelke. 

Bolje spoznati angleški jezik. 
Uživati različne filmske in gledališke predstave. 
Uporabljati nove tehnologije. 
Spoznati svet glasbe. 
Razvijati kreativnost preko ročnega dela. 

 
 

2. IZBOLJŠATI ODNOS DO SEBE, DO DRUGIH IN DO OKOLJA – P02 – CILJI 

OTROŠKI VRTEC OSNOVNA ŠOLA 

Spoznati bližnje okolje. 
Vključiti se v prijetno in spodbudno okolje. 
Imeti prve psiho-motorične izkušnje. 
Razumeti, da je osebna higiena pomembna. 
Spoznavati osnovna pravila obnašanja po cesti. 
Razvijati prečne državljanske kompetence 

Navdušiti se za dejavnost v spoznavanju naravoslovnega 
sveta. 

Preko dejavnosti razumeti pomembnost ekologije in 
vedenja v naravi. 

Spoznati kulturne in umetnostne zanimivosti krajev. 
Spoznati način delovanja naslednje šolske stopnje. 
Vključiti se v slovensko in italijansko kulturno okolje. 
Razvijati koordinacijo. 
Razvijati in pridobiti navade zdravega življenja. 
Spoznati prometne znake in pravila na cesti. 
Razvijati prečne državljanske kompetence 
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3. KAKOVOSTNA ŠOLA – P03 – CILJI 

 Spodbujati učno in neučno osebje ter družine, da so aktivni v šolskem življenju. 
Izvajati spodbudne dejavnosti za osebna zadoščenja. 

Izboljšati kompetence komuniciranja in socializiranja. 
Nuditi kulturne in izpopolnjevalne tečaje za izboljšanje kompetenc v poučevanju in didaktiki za učno osebje. 
Izboljšati sodelovanje med šolo in družino preko skupnega govora, o vzgoji otrok, o težavah mladostnikov in starševstva. 
Varnost na šoli. 
Evalvacija opravljenega dela. 

 

Vse projekte in dodatne dejavnosti bomo izpeljali, če bo zanje na razpolago dovolj finančnih sredstev. 

 
Podrobni opis omenjenih dejavnosti, s podrobnimi vsebinami (cilji dejavnosti, ciljne skupine, datum izvedbe, 
odgovorna oseba, finančni plan), hrani tajništvo, da dokumentira opravljeno šolsko delo. 

 

 
ZDRAVA ŠOLA – SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE (SPS) – SCHOOLS 
FOR HEALTH IN EUROPE (SHE) 

Naš Zavod je vključen v program »SCUOLA PER IL BENESSERE«, ki ga finansira Fundacija v sodelovanju z 
Zdravstveno ustanovo. Gre za sistem združenih partnerjev in subjektov, ki v mreži sodelujejo za promocijo 
zdravja in dobrega počutja mladih in njihovih družin ter osebja v šoli. Od februarja 2019 je šola tudi uradno 
pristopila k deželni in evropski mreži programa Zdravih šol za celostni pristop k preprečevanju in obravnavanju 
težav v zvezi z zdravjem in dobrim počutjem. 

Delovna skupina za dobro počutje “Coordinamento Benessere” (referenti, razredni svet, psihologinja, 
morebitni predstavniki staršev in učencev) načrtuje in izvaja v sklopu programa dejavnosti: 

 v obliki (in)formativnih srečanj za (ne)učno osebje, starše in/ali učence; 

v obliki delavnic z uporabo aktivnih tehnik na temo ozaveščanja in razvijanja ene ali več življenjskih 
veščin- Life Skills (SZO/WHO 1993: samozavedanje in samovrednotenje, obvladovanje čustev in stresa, 
empatija, uspešni odnosi, kreativnost, ustvarjalno mišljenje, kritično mišljenje, sprejemanje odločitev, 
reševanje problemov, učinkovita komunikacija in aktivno poslučanje), ki jih analiza potreb v šolskem 
letu evidentira kot prioritetne za razvoj in okrepitev virov moči in kognitivnih, čustvenih in odnosnih 
kompetenc posameznikov ali razrednih skupnosti; 

informativna in posvetovalna okenca s psihologinjo; 

sodelovanje (na ekipnih delovnih srečanjih) z zunanjimi ustanovami. 

https://www.dors.it/documentazione/testo/201411/DocumentiScuolaSalute_completo.pdf 
https://www.schoolsforhealth.org/resources/materials-and-tools/health-promoting-school- 
manuals/slovenian 
https://www.schoolsforhealth.org/resources/materials-and-tools/health-promoting-school-manuals/italian 
https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/How%20to%20be%20a%20health%20promoting 
%20school/slovenian-rapid-assessment-tool.pdf 
https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/How%20to%20be%20a%20health%20promoting 
%20school/slovenian-online-school-manual.pdf 

 
DAN SPOMINA 

 

Dan spomina (giorno della memoria) je bil z zakonom države določen leta 2000, simbolično pa je bil določen 
27. januar, datum osvoboditve Auschwitza. Na ta dan se spominjamo, kaj se je zgodilo ljudem judovske vere in 
drugim deportirancem v nacističnih taboriščih, da se v prihodnosti takšni dogodki ne bi nikoli več ponovilii. 
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Rebublika Italija je razglasila 10. februar za "Dan spomina" (giorno del ricordo), da bi se ohranjali spomini na 
tragedijo Italijanov in vseh žrtev fojb, se spominjali izpeljevanja iz njihovih dežel- Istre, Reke in Dalmacije- v 
drugem povojnem obdobju. 

V spomin na 27. januar in 10. februar, naša Večstopenjska šola organizira slovesnosti, pobude, predavanja, 
ogled filmov, gledališkiv uprizoritev in skupnih trenutkov pripovedovanja dejstev in razmislekov. 

 
 
 
 

Poglavje 9.2: SPREJEM PRVOŠOLCEV NA OSNOVNI ŠOLI IN NA SREDNJI 
ŠOLI 

Razredni sveti ob začetku šolskega leta organizirajo dejavnosti za sprejem prvošolcev z namenom, da bi se ti 
laže vključili v novo okolje in da bi bile nove situacije zanje čim manj stresne. Te dejavnosti so tako razporejene: 

 sprejem in pozdrav ravnateljice ali njenega namestnika; 

ogled šolskih prostorov in razlaga šolskega pravilnika; 

spoznavanje bližje okolice; 

delavnice s skupinskimi igrami; 

ogled videoposnetkov o šolskih dejavnostih (na srednji šoli). 
 

 

Poglavje 9.3: KONTINUITETA MED STOPNJAMI 

Kontinuiteto med različnimi stopnjami naše večstopenjske šole zagotavljajo projekti, pri katerih sodelujejo 
vzgojiteljice vrtca, učitelji osnovnih šol in profesorji nižje srednje šole. Izdelan je tudi vertikalni kurikulum. 

Učenci 1. razredov osnovne šole sodelujejo z otroki zadnjih letnikov bljižnjih otroških vrtcev. Uvajanje v novo 
šolsko okolje se izvaja z obiski, hospitacijami, skupnimi ogledi gledaliških predstav, skupnimi delavnicami, učnimi 
urami in ekskurzijami. Učenci petih razredov osnovnih šol obiščejo nižjo srednjo šolo Ivana Trinka in 
prisostvujejo tamkajšnjemu pouku. Petošolce obiščejo v osnovni šoli tudi profesorji, ki jim v enostavnih lekcijah 
prikažejo nov način poučevanja. 

Učencem drugih in tretjih razredov nižje srednje šole se nudi tudi informacije o slovenskih višjih šolah v Gorici, 
v tretjem razredu pa splošne informacije o usmerjanju na višjo, razne predstavitve posameznih šol in 
hospitacije. Sodelovanje poteka predvsem s slovenskimi višjimi šolami v Gorici, odprti pa smo vsem šolam na 
teritoriju. 

 

 

Poglavje 9.4: USMERJANJE 

Šola posveča vso potrebno pozornost procesu usmerjanja. V ta proces se na različne načine vključujejo vsi: 
vzgojiteljice, učitelji in profesorji. 

Šola usmerja učence pri razvijanju kompetenc, ki jim bodo omogočale samostojnejše in učinkovitejše 
nadaljevanje izobraževanja. Te kompetence zaobjemajo učenje, iskanje podatkov, organizacijo dela, reševanje 
nalog, sposobnost odločanja in primernih medosebnih odnosov. 

Učencem 3. razredov se omogoča spoznavanje posameznih višji srednjih šol in smeri tudi s pomočjo hospitacij 
in obiska predstavitve vseh višjih srednjih šol. 
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Poglavje 9.5: OCENJEVALNO OBDOBJE 

Zbor učnega osebja razdeli šolsko leto na ocenjevalna obdobja. Tudi letošnje šolsko leto je zbor učnega osebja 
razdelil na dve ocenjevalni obdobji, ki jamčita zanesljivejše preverjanje usvojenega znanja in spretnosti, in sicer 
prvo štirimesečje se za osnovno in srednjo šolo zaključi 29. januarja 2022. Za obe stopnji se zaključi drugo 
štirimesečje 10. junija 2022. 

 

 

Poglavje 9.6: DIDAKTIČNI PREMOR (ZAČASNO ZAMRZNJENA DEJAVNOST) 

Učna uspešnost učencev je odvisna od številnih dejavnikov. V vzgojno – izobraževalnem procesu se uporabljajo 
učne strategije in dejavnosti, ki vplivajo na učno uspešnost, motivirajo učence in omogočijo njihovo aktivno 
vključenost. Med poukom se torej uporabljajo različne metode, didaktične pristope in strategije, kot so 
cooperative learning, tutoring, peer tutoring, brainstorming, laboratorijsko delo, projekte, problem 
posing/solving itd. 

Za učence, ki ne dosegajo zastavljenih ciljev in ki zato potrebujejo dodatno podporo, šola organizira dejavnosti, 
da nadoknadijo pomanjkljivosti, primerno usvojijo znanja in razvijejo radovednost in motivacijo. 

Da šola zadosti določilom Z. Odl. 26/2017, izvaja ob koncu prvega štirimesečja prekinitev rednega pouka 
(didaktični premor) in nudi učencem s težavami specifično pomoč, dograjevanje, utrjevanje ali nadgrajevanje 
učne snovi. Učencem pa, ki nimajo težav, nadgradnjo znanja in kompetenc v obliki delavnic, ki niso vezane na 
vsebine redenga pouka. Dejavnosti se odvijajo v odprtih razredih, v mešanih skupinah s predmetnimi profesorji, 
ki ni nujno, da so razredni. Gre za nivojski pouk v odprtih razredih v kurikularnem jutranjem urniku, od 
ponedeljka do sobote, saj bi v popoldanskem času preveliko učencev imelo težave s povratkom. 

 

 

Poglavje 9.7: POPOLDANSKE DEJAVNOSTI V ŠOLSKIH PROSTORIH 

(ZAČASNO ZAMRZNJENA DEJAVNOST) 

Otroci v vrtcu končajo dejavnosti ob 15.30 in zato nimajo načrtovanih nobenih dodatnih dejavnosti. Učenci 
osnovne šole imajo veliko samostojnih izvenšolskih dejavnosti in zato navadno osnovne šole našega 
ravnateljstva ne načrtujejo dodatne popoldanske dejavnosti. 

Za srednjo šolo pa je drugače. Šola je odprta vsak dan od ponedeljka do petka do 18.ure. V tem času nudimo 
nemščino, latinščino, pevski zbor, nadgradnjo znanj za cankarjevo tekmovanje. Gre za interesne dejavnosti, ki 
so proste. Učencem krepijo tranzverzalne kompetence. 

 

 

Poglavje 9.8: POTEK UČNE DEJAVNOSTI PRI POSAMEZNIH PREDMETIH 

Na osnovi zavodskega vertikalnega kurikuluma, učno osebje načrtuje učno dejavnost v osebnih letnih učnih 
načrtih. Ti so izdelani ob začetku šolskega leta in upoštevajo državne smernice, predloge in odločitve zbora 
učnega osebja in seveda značilnosti in potrebe posamezne razredne skupnosti. V osebnih učnih načrtih so 
operativno razčlenjeni izhodiščno stanje, vzgojni in izobraževalni cilji, vsebine in metode dela v posameznih 
razredih. 

Ob koncu šolskega leta pripravi učno osebje še zaključno poročilo, kjer poroča o poteku razrednega dela, 
ovrednoti dosežene rezultate glede na zastavljene cilje in izpostavi posamezne značilnosti vzgojnega procesa. 

Osebni učni načrti so zbrani na ravnateljstvu, so dostopni vsem, ki za to zaprosijo in ki imajo upravičen interes. 
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L ISTINA ŠOLSKIH  STORITEV 
 
 

TEMELJNA NAČELA 
 

Listina šolskih storitev se zgleduje po členih 3, 33 in 34 Italijanske ustave. 
 

 
1. UPORABNIKI- ENAKOST 

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Gorici deluje v slovenščini. 

Delovanje šole temelji na nepristranskosti do vseh učencev in uporabnikov- ne glede na njihovo etnično 
pripadnost, versko ali politično prepričanje, na njihove socialne oz. ekonomske razmere in psihofizične 
ovire. 

 

NEPRISTRANSKOST IN REDNOST 

Pri delu z učenci sta vodilo šolskemu osebju nepristranskost in pravičnost. 

Šola zagotavlja redno delovanje in v primeru sindikalnih sporov ali stavke, upošteva določila delovne 
pogodbe in zakonov v veljavi. 

 

SPREJEM IN VKLJUČITEV UČENCEV 

Šolsko osebje spoštuje pravice vsakega učenca, si prizadeva in dela v korist vseh. Posebno pozornost 
namenja sprejemu in vključitvi učencev, predvsem v prvih razredih. 

Posebno pozornost nudi neitalijanskim učencem ali uporabnikom s posebnimi potrebami oziroma v 
težkih razmerah. Učenci s težavami sodelujejo pri vseh načrtovanih šolskih dejavnostih; udeležijo se 
tudi izletov, na katere jih lahko spremljajo starši, vendar le v nujnih primerih. 

 

PRAVICA IZBIRE, OBVEZNOST IN REDNOST ŠOLANJA 

Uporabnik lahko prosto izbira med različnimi šolskimi ustanovami. 

Šola skrbi za redno šolanje in si prizadeva, da bi preprečila neutemeljene izostanke od pouka ali 
predčasno prekinitev obveznega šolanja; učence usmerja v nadaljnje izobraževanje. 

 

SODELOVANJE, UČINKOVITOST, REDNOST 

Pri uresničevanju Listine šolskih storitev sodelujejo po veljavnih predpisih ustanove, šolsko osebje, 
starši in učenci. 

Šola je kulturno središče, zato nudi ob rednem pouku in v mejah svojih možnosti, izvenšolske 
dejavnosti. 

Šola zagotavlja poenostavljene postopke za čim boljše sodelovanje ter za jasnejšo in popolnejšo 
obveščenost svojih uporabnikov. 

Šolsko dejavnost - predvsem delovni urnik celotnega osebja - urejuje vodilo učinkovitosti in 
prilagodljivosti upravnih in učnih storitev ter dopolnilne učno-vzgojne ponudbe. 

Šola zagotavlja vsemu osebju možnost poklicnega izpopolnjevanja in izobraževanja. 
 

SVOBODA POUČEVANJA IN POKLICNO IZPOPOLNJEVANJE OSEBJA 

Šola oblikuje učence, harmonično razvija njihovo osebnost in odkriva njihove sposobnosti, pri tem 
zasleduje državne in evropske vzgojno- izobraževalne smotre ter specifične zahteve slovenske šole. 
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Pri vzgojno- izobraževalnem procesu je učitelju zagotovljena svoboda poučevanja ob spoštovanju učenčeve 
osebnosti. 

Med obveznosti šolskega osebja spada tudi stalno poklicno izpopolnjevanje in izobraževanje. 

 
1. DEL 

 

UČNO PODROČJE 

Za kakovost učnih dejavnosti je odgovorna šola, ki sodeluje z družinami, različnimi ustanovami in družbo. 

Šola zasleduje povezovanje vzgojno - izobraževalnega dela na različnih stopnjah šolanja, da zagotovi 
učencem skladen osebnostni razvoj. 

Pri izbiri učbenikov šola upošteva vsebinsko ustreznost in kulturno bogatost le-teh, seveda pri tistih 
predmetih, za katere je izbira možna. 

V šoli so učitelji in profesorji pozorni na težo učenčevih šolskih torb v vsakodnevnem prinašanju učbenikov 
in učnih pripomočkov, zaradi tega člani medrazrednih in razrednih svetov usklajujemo svoje zahteve. 
Na nižji srednji šoli je predvidenih najmanj šest šolskih nalog letno (tri na štirimesečje) iz slovenščine, 
italijanščine, angleščine, nemščine in matematike. Učenci pišejo dve šolski nalogi na teden. V izrednih 
primerih, ki jih bodo posamezni profesorji smotrno utemeljili ravnatelju, bodo lahko učenci pisali tri 
šolske naloge v tednu. Kontrolke bodo dodeljene po potrebi. Poprava šolskih nalog bo izpeljana v 
najkrajšem času, vsekakor ne bo presegala obdobje petnajstih dni (poglej poglavje »Kriteriji 
ocenjevanja«). 

Pogostost in količino domačih nalog dodeljujemo na podlagi njihove zahtevnosti in potreb razreda ali 
posameznikov. 

V odnosu učitelj-učenec mora vladati medsebojno spoštovanje in razumevanje. 

Šola se obvezuje, da izdela, uvede in objavi sledeče dokumente: 

A. Listino o vzgojno-izobraževalni ponudbi (TVIP), dopolnjeno s šolskim pravilnikom hrani 
šolsko tajništvo in je razobešena v vsaki šoli oz. vrtcu. Uporabnikom je na voljo vsako leto od 31. 
oktobra dalje. TVIP je temeljna listina kulturne istovetnosti šole in njenih smernic. Obsega 
načrtovanje kurikularnega, dopolnilnega in vzgojnega ter organizacijskega delovanja šole in velja 
za dobo treh let. 

Razredni- predmetni vzgojno- izobraževalni načrt: 

začrta učne smernice za razred; 

določa različna učna področja, ki omogočajo dosego smotrov in vzgojnih ciljev nakazanih v 
medsekcijskih, medrazrednih in razrednih svetih in učnem zboru; 

z rednim preverjanjem njegove učinkovitosti in vrednotenjem dosežkov omogoča 
prilagajanje učnih posegov sprotnim potrebam razreda. 

Listino šolskih storitev 

Šolski pravilnik, ki določa organizacijo šole in vzgojno- kulturne izbire. 

Dogovor o soodgovornosti za učence srednje šole in za učence 3., 4. in 5. razredov osnovne šole. 

 
2. DEL 

 

1. UPRAVNE STORITVE 

Večstopenjska šola zasleduje kakovost svojih upravnih storitev, zato začrta in objavi njihove standarde 
ter hkrati jamči dosledno uveljavljanje in spoštovanje sledečih dejavnikov: 
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hiter potek postopkov 

informatizacija tajniških uslug 

prozornost 

optimizacija čakalnega časa uporabnikov 

spremenljivost poslovalnega časa uradov za javnost 

Odstopanja od standardov so možna, da se izboljšajo uporabnikom namenjene storitve. 
 
 
 

POSEBNI STANDARDI POSTOPKOV 

Vpisne pole za otroške vrtce delimo na neposredno zahtevo uporabnika v vnaprej določenih dneh in po 
določenem urniku. Za osnovno in srednjo šolo poteka vpisovanje po spletu. 

Tajništvo jamči, da je vpis v šolo opravljen še isti dan po oddani prošnji. 

Šola izdaja potrdila med časom poslovanja za javnost. Potrdila o vpisu in šolanju izdajamo najkasneje v roku 
treh delovnih dni, potrdila z ocenami in/ali mnenji v roku petih dni. 

Potrdila in kopijo diplome izdajamo na neposredno prošnjo uporabnika po objavi končnih uspehov učencev. 

Osebne liste učencev (spričevala) objavimo na spletno stran e-dnevnika. 

Tajništvo jamči svoje poslovanje za javnost- v kolikor to dopušča število tajniškega osebja - v jutranjih in 
popoldanskih urah, v skladu s potrebami uporabnikov in območja, na katerem šola deluje. 

Ravnatelj je na razpolago javnosti po predhodnem telefonskem dogovoru za sestanek. 

Večstopenjska šola zagotavlja uporabnikom takojšnjo telefonsko in e-mail vezo. 

Večstopenjska šola namenja vidna mesta javnemu obveščanju; v naprej določena mesta so postavljena: 

 delovnik osebja (urnik učnega osebja, urnik, vloga in razmestitev tajniškega, tehničnega in 
pomožnega osebja- A.T.A.); 

organizacijsko shemo zbornih organov; 

oglasne deske / šolski seznami 

Na razpolago sta še: 

 oglasna deska za sindikalne ustanove; 

oglasna deska za učence. 

Ob glavnem vhodu vsakega vrtca in šole ter v bližini uradov je prisotno pomožno osebje, ki lahko nudi 
uporabnikom osnovna pojasnila. 

Šolsko osebje je med delovnim časom vidno opremljeno z izkaznico. 

Šolski pravilnik je objavljen na šolski oglasni deski in na šolsko spletni strani (www.icgorizia.net). 
 
 
 

3. DEL 
 

STANJE ŠOLSKEGA OKOLJA 

Sedež večstopenjske šole je v ulici dei Grabizio 38. Vsi šolski uporabniki, uslužbenci ter tisti, ki se poslužujejo 
šolskih prostorov zagotavljajo higieno in varnost šolskih prostorov. 
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Večstopenjska šola razpolaga s podrobnim zapisom o šolskih pristojnostih in z načrti za izhod v sili v primeru 
nesreč in nevarnosti. 

4. DEL 
 
 

PRITOŽBENI POSTOPKI IN VREDNOTENJE STORITEV 

3.1 Pritožbeni postopki 

Morebitne pritožbe o delovanju šole sprejema ravnatelj. V primeru odsotnosti ravnatelja jih sprejema njegov 
vikar. Pisne pritožbe morajo vsebovati ime, naslov in dosegljivost pritožnika. Praviloma se ne upoštevajo 
anonimne pritožbe, izjema so le tiste, za katere je ravnatelj (ali njegov vikar) mnenja, da so dovolj resne in da 
vsebujejo zadostne pogoje za začetek kazenskega postopka. Pritožbam sledi ravnateljev odgovor v roku 15. dni. 
Večstopenjska šola si v primeru neutemeljenih pritožb pridržuje možnost, da se v skladu z zakoni brani pred le- 
temi. Starši lahko izrazijo svoje razmišljanje na razgovorih s šolskim osebjem. 

Pri zbiranju podatkov, potrebnih za vrednotenje storitev, se šola poslužuje vprašalnikov. Ob koncu vsakega 
šolskega leta učni zbor analizira opravljene izobraževalne dejavnosti in jih predloži mnenju zavodskega sveta. 



VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI | T.V.I.P. 2018 - 2021|Š.L.: 2021/2022 
 

 
 

 

ŠOLSKI  PRAVILNIK 

 
Odobril Zavodni svet dne .24.11.2020. 

 
 

1. POGLAVJE - PRAVILA POVEZANA Z ŽIVLJENJEM V ŠOLSKI USTANOVI 
 

1. člen Šolski koledar 

Šolski koledar izda Dežela Furlanija julijska krajina ob upoštevanju letnih državnih določil Ministrstva za šolstvo. 
Zavodni svet prilagodi šolski koledar lokalnim potrebam z lastnim sklepom, in sicer na podlagi predlogov 
učiteljskega zbora. 

 
2. člen Tedenski urnik 

O tedenskem urniku otroških vrtcev, osnovnih šol in nižje srednje šole vsako leto sklepa zavodni svet, pri tem 
pa upošteva predloge lokalnih uprav in predloge zbora učnega osebja. 

 
3. člen Spoštovanje urnika 

Družine otrok in učencev in učno osebje so dolžni spoštovati šolski urnik. Pomožno neučno osebje A.T.A. je 
dolžno spoštovati šolski urnik in delovne izmene, tako kot so bili odobreni v sklopu šolske pogodbe. 
Otroke, ki obiskujejo otroški vrtec, je treba zjutraj izročiti službujoči vzgojiteljici v točno določenem časovnem 
razdobju. Po tem času (glej urnik vsakega vrtca) so vrata zaprta in ni vstopa v vrtec. 

 
4. člen Zamujanje učencev osnovne šole 

Učenci, ki priložnostno zamujajo pouk, smejo vstopiti v razred le z opravičilom staršev. Če zamujanje postane 
navada, učitelji obvestijo ravnatelja. Starši so dolžni opravičiti vsakršno zamudo. V slučaju neopravičene 
odsotnosti učitelj sprejme učenca v razred le pod pogojem, da slednji prinese naslednji dan zahtevano 
opravičilo. 

 
5. člen Nadzorstvo otrok otroškega vrtca 

Vse učno osebje je dolžno nadzorovati otroke med celotnim šolskim urnikom. Učno osebje v službi mora 
nadzorovati otroke tudi ob jutranjem sprejemanju in med njihovim odhodom ter med kosilom. 

1. Starši pospremijo otroke v šolsko poslopje, kjer jih sprejmejo vzgojiteljice in pomožno neučno osebje. 
Ob odhodu se otroci izrecno izročijo staršem ali polnoletnim osebam, ki so jih starši pooblastili. Od trenutka, 
ko le-ti prevzamejo otroka, vzgojiteljica ni več odgovorna zanj. 
Otroke iz vrtca Mavrica, ki se poslužujejo šolabusa, prevzame v vrtcu občinska spremljevalka zadolžena za 
otrokovo spremstvo, varstvo in varnost ter jih pospremi na šolabus. 

 
6. člen Nadzorstvo učencev osnovne in srednje šole 

Eden poglavitnih smotrov šole je, da vzgaja otroka, ki ji je zaupan, k postopnemu pridobivanju potrebnih 
socialnih kompetenc in avtonomije. Njena prvenstvena naloga nadzorovanja ne predvideva samo varovanja 
otrok, pač pa pripravo celovitega vzgojnega konteksta. 
Vzgojno in didaktično dejavnost šole usklajujejo navedeni kriteriji ob spoštovanju pravic soudeleženih oseb in 
veljavnih predpisov. Šola zahteva od staršev, da soglašajo z njenimi splošnimi vzgojnimi smernicami in da 
sodelujejo pri izvajanju tega učinkovitega vzgojnega procesa. 

 

Navedena določila, ki urejajo nadzorstvo otrok, lahko zaobjamemo v naslednjih točkah: 
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1. Vse učno osebje je dolžno nadzirati njim zaupane otroke med celotnim šolskim urnikom. 

Učno osebje mora nadzorovati otroke tudi ob jutranjem sprejemanju in sicer pet minut pred pričetkom pouka, med 
odmori, ob spremstvu v razred po odmoru (tisti učitelj/profesor, ki je v razredu učno uro po odmoru) in ob 
spremstvu ob izhodu. 

Jutranje nadzorstvo je usluga, ki je šola ne nudi več. Jutranje nadzorstvo bo steklo le, če bodo starši za to zaprosili 
in če bodo doplačali vsoto, ki jo je določil Zavodski svet. 

V skladu z zakonom št. 172 z dne 4.12.2017 smejo učenci, ki imajo manj kot 14 let, samostojno prihajati v šolo in 
samostojno odhajati domov. Starši morajo v ta namen posredovati ravnateljstvu pisno izjavo, brez katere učenci 
ne morejo sami domov. 

Pomožno neučno osebje pomaga učnemu osebju pri nadzorovanju učencev ob vstopu v šolsko poslopje, med 
odmori in pri spremljanju ob izhodu. 

Učenci, ki ne plačujejo nadzorstva, vstopijo v šolsko poslopje 5 minut pred zvonjenjem drugega zvonca. 

Učenci srednje šole, ki imajo kolo, morajo stopiti s kolesa, preden prekoračijo rešetkasta vrata. Vsi učenci kolesarji 
morajo obvezno nositi čelado. 

Učence osnovne šole oz. nižje srednje šole, ki za prihod v šolo uporabljajo šolabus ali lokalne avtobuse APT-ja, 
nadzoruje že vnaprej določeni šolski sodelavec, ki jih, za osnovno šolo, prejme od vzgojitelja, ki je prisoten na 
avtobusu. Na osnovni šoli učitelji pospremijo ob zaključku pouka vse učence do glavnega izhoda, kjer jih 
prevzamejo starši ali zadolžene osebe, ki so od tistega trenutka dalje zanje odgovorni. Učence, ki se poslužujejo 
šolabusa pospremijo učitelji do glavnega izhoda, kjer jih prevzame občinska spremljevalka zadolžena za 
učenčevo spremstvo, varstvo in varnost. Učenci, ki čakajo povratek šolabusa, pa počakajo njegov prihod pod 
nadzorstvom odgovorne občinske spremljevalke. 

Na OŠ A. Gradnika učence, ki se poslužujejo šolabusa, pospremijo učitelji do glavnega izhoda in na 
šolski avtobus, kjer jih prevzame šofer. Učenci, ki čakajo povratek šolabusa, počakajo njegov prihod pod 
nadzorstvom učitelja. 

Da zagotovimo varnost učencev med glavnim odmorom, se že vnaprej določi izmene nadzorstva učnega in 
neučnega osebja. 

V dneh, ko gredo učenci na dvorišče, se učitelji postavijo na taka mesta, da imajo čim večji nadzor 
nad vsemi otroki in jim ne dovolijo, da bi se umaknili v predele za šolskim poslopjem. 

V dneh, ko se odmor odvija v šolskem poslopju, učenci zapustijo učilnico in odidejo na hodnik. Na 
hodniku so prepovedani tek in nevarne igre. 

V šolah, kjer ni veliko prostora, se bodo v mrzlih in deževnih dneh učenci zadrževali v razredu. 

Ob zamenjavi učne ure se mora učno osebje premakniti v čim krajšem času tako, da je zagotovljeno nadzorstvo 
učencev. 

Ko se učenci premikajo po poslopju med didaktičnimi dejavnostmi, morajo to storiti v spremstvu učne osebe 
urejeno in v tišini, ker je v teku pouk. 

Iz varnostnih razlogov ima vsaka šola izdelan svoj načrt izhoda, ki navadno predvideva, da učno osebje s pomočjo 
šolskih sodelavcev ob zaključku pouka pospremi vse učence do glavnega izhoda in počaka, da jih prevzamejo 
starši ali zadolžene polnoletne osebe, ki so od tistega trenutka dalje zanje odgovorni. 

 

Za srednjo šolo velja, da ob koncu pouka profesorji pospremijo vse učence do malega izhoda pri 
parkirišču, kjer jih prevzamejo starši ali zadolžene polnoletne osebe, ki so od tistega trenutka dalje 
zanje odgovorni. Odhod skozi glavna dvoriščna vrata je dovoljen le kolesarjem (ki skozi glavna dvoriščna 
vrata odhajajo s kolesom v roki) in učencem, ki se poslužujejo javnega prevoza APT-ja. Le-ti počakajo 
na njegov prihod pod nadzorstvom profesorja. 
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7. člen Dolžnosti staršev 

1. Starši so dolžni, da se udeležujejo sestankov in predhodno določenih razgovorov, ker so tako obveščeni 
o poteku šolskih dejavnosti. Če se sestanka ne morejo udeležiti, so vabljeni, da obvestijo učno osebje. 

Starši morajo spoštovati in upoštevati šolski urnik ter predpisani način prihoda in odhoda učencev. 

Med poukom je prepovedano vstopiti v razred brez posebnega dovoljenja ravnatelja ali vodje šole. 

Med prihodom in odhodom učencev se starši ne smejo zadrževati v šolskem poslopju, razen v začetnem 
obdobju uvajanja v prvi letnik otroškega vrtca in v prvi razred osnovne šole ter v posameznih izjemnih 
primerih, ko je nujno potreben pogovor z učnim osebjem. 

Starši morajo sistematično pregledovati morebitna sporočila šole oz. učnega osebja in pravočasno 
odgovoriti na morebitna vabila ravnatelja ali učiteljev. 

 
8. člen Šolski dnevnik 

V osnovni šoli uporabljamo šolski dnevnik, da vanj beležimo učne obveznosti in obvestila. Praviloma uporabljajo 
učenci Galebov šolski dnevnik. Eventuelno uporabljajo osebni dnevnik le za zapisovanje učnih obveznosti. 

Nižja srednja šola uporablja za obvestila šolsko knjižico, s katero je treba zelo skrbno ravnati. V slučaju, da 
učenec šolsko knjižico strže ali umaže, bo moral kupiti novo. Pozabljanje šolske knjižice beležijo profesorji v 
razredni dnevnik pod oznako opombe, vendar ne gre za vpis v dnevnik. Večkratnemu pozabljanju šolske knjižice 
bo sledilo pisno opozorilo staršem. 

Šolsko knjižico uporabljamo le, da se vanj beleži profesorjeva in ravnateljeva sporočila, disciplinske opomine. 
Starši morajo poskrbeti, da dnevno podpisujejo morebitna sporočila in obvestila ravnatelja ali učnega osebja. 
Za beleženje učnih obveznosti na srednji šoli uporabljajo učenci osebni dnevnik. 

 
9. člen Šolske torbe 

Učenci morajo prihajati v šolo z vsemi potrebnimi učili in učnimi pripomočki. V ta namen je dobro navajati 
učence, da pripravijo svojo torbo že zvečer. 

 
V šolo ne smejo prinašati: 

 denarja in dragocenih predmetov (učno osebje je dolžno nadzirati, vendar si šola v slučaju 
primanjkljajev ne prevzema nikakršne odgovornosti); 

igrač in drugega materiala, ki nimajo opravka s šolsko dejavnostjo (PSP, MP3, ipd.). 

Šolsko osebje ne bo sprejemalo učil in učnih pripomočkov, ki jih po pričetku pouka prinašajo v šolo družinski 
člani, ker so jih učenci pozabili doma. 

 
10. člen Obnašanje učencev osnovne in nižje srednje šole 

V šolskih prostorih se morajo učenci obnašati obzirno in spoštljivo do vsega osebja, do sošolcev in do šolskega 
okolja. Dolžni so: 

 prihajati v šolo točno; 

prinašati redno s seboj vse šolske potrebščine, učila in učne pripomočke. Predvsem morajo skrbeti za 
urejenost in nepoškodovanost knjig in zvezkov ter drugih šolskih pripomočkov. Učenci smejo 
uporabljati pametno tablo le v prisotnosti učitelja/profesorja. Poleg učiteljev so tudi starši dolžni 
obrazložiti svojim otrokom, da so šolska učila in pripomočki sredstva kulturnega sporočanja, da so zanje 
potrošili kar nekaj denarja in da je zato treba zanje skrbeti in jih ceniti; 

redno opravljati šolske naloge; 

poslušati in upoštevati učiteljeva navodila; 

spoštovati učitelje, profesorje, ravnatelja, vrstnike in vse ostalo osebje; 
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se s sogovorcem vljudno pogovarjati; 
skrbeti za čist in urejen videz šolskih prostorov; 
se vedno obnašati v skladu s šolskimi pravili oz. določili; 
skrbeti za dobro sožitje v razredu in šoli, spoštovati kulturno, socialno, jezikovno in versko identiteto vseh; 

upoštevati in se dosledno obnašati v skladu z Dogovorom o soodgovornosti; 

upoštevati prepoved uporabe osebnih telefonov in drugih elektronskih naprav bodisi med jutranjim kot 
med popoldanskim poukom in tudi med poučnimi ekskurzijami. V nujnih slučajih bo šolsko osebje 
poskrbelo in obvestilo starše. Ob nespoštovanju tega določila bo učno osebje oz. ravnatelj zaseglo 
osebni telefon tudi na podlagi opozorila neučnega pomožnega osebja ter ga vrnilo izključno staršem. 
Isto določilo velja za vse ostale naprave (fotografske aparate, ipod-e, videotelefončke, fotokamere, 
videokamere ali zvočne registratorje vključene v prenosne telefone ali druge elektronske naprave), ki 
ne služijo učnim dejavnostim; 

v zvezi z nevarnostmi in posledicami, ki izhajajo iz neprimerne uporabe spletnih naprav, se Večstopenjska 
šola s slovenskim učnim jezikom v Gorici drži pravil, ki jih narekujejo ministrske smernice v zvezi z 
najstniškim nasiljem (cyberbulizem); 

spoštovati organizacijske in varnostne odredbe. 

 

Nespoštovanje teh pravil bo zahtevalo pisno opozorilo staršem. 

Pisno opozorilo staršem je predvideno še predvsem, ko učenec: 

 ustrahuje, izsiljuje in telesno obračunava s sošolcem; 
ima nespoštljiv odnos do sošolcev in do odraslih; 
je nestrpen do drugačnih v razredu; 
namerno poškoduje šolsko oz. zasebno imetje; 
s svojim obnašanjem ogroža svojo varnost in varnost drugih oseb; 
iztrga stran iz dnevnika, ponaredi oceno, obvestilo ali podpis staršev. 

 

V slučaju hudega vedenjska odklona učenec, še posebno, ko je otrok nevaren zase in za druge, je možna 
odločitev celotnega medrazrednega sveta, da se učenec ne udeleži načrtane dejavnosti iz razreda (skupinski 
dogodki, izleti, poučne ekskurzije, zeleni teden ipd.). Za učenca bo organizirana drugačna didaktična dejavnost 
na šoli. 

 

Za učence srednje šole, ki ne upoštevajo zgoraj navedena pravila, se navajajo naslednji vzgojni ukrepi. 
 
 
 

 

NEPRIMERNO OBNAŠANJE 

IN DISCIPLINSKI PREKRŠKI 

INDIVIDUALIZIRANI VZGOJNI 

POSEGI NAMENJENI UČENCU, 
DRUŽINI, ŠOLSKI SKUPNOSTI 

 
POSTOPNE SANKCIJE 

 
ORGAN, KI DODELI SANKCIJO 

Učenec redno zamuja 
pouk. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na njihove 
vzgojne odgovornosti. 

1. Profesor, ki beleži 
odsotnosti 

 

 
V primeru ponavljenega 

obnašanja: ravnatelj. 
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Učenec ima 
neopravičene zamude ali 
odsotnosti (največ 3). 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na njihove 
vzgojne odgovornosti. 

Pisni opomin. 

Neopravičene ure, kljub 
opravičilu družine. 

1. Profesor, ki beleži 
odsotnosti 

 

 
Ravnatelj 

Učenec brez pooblastila 
uporablja telefonček, 
elektronske naprave, 
igralne karte in druge 
materiale, ki niso 

primerni za šolsko okolje. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 
učenca. 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

Zaplenitev telefončka in drugih 
materialov in vrnitev ob 
koncu šolskega dne na 
ravnateljstvu. 

Zaplenitev telefončka in drugih 
materialov in vrnitev ob 
koncu šolskega leta. 

1. Profesor, ki beleži prekršek 
 

 
Ravnatelj 

Učenec brez pooblastila 
ustvarja avdio/video 

posnetke s svojim 
mobilnim telefončkom ali 
z drugimi napravami, 
tako da snema ljudi, 
okolje ali didaktične 
dejavnosti. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 
učenca. 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

Zaplenitev naprave in drugih 
materialov in vrnitev ob 
koncu šolskega dne na 
ravnateljstvu. 

Zaplenitev naprave in drugih 
materialov in vrnitev ob 
koncu šolskega leta. 

Izključitev od odmora in 
sošolcev za 12 dni. 

Izkljičitev od pouka od 5 do 10 
dni. 

1. Profesor, ki beleži prekršek 
 

 
Ravnatelj 

 

 
Za 5. točko, razredni ali 

medrazredni svet 
 

 
Za 6. točko, Zavodni svet 

Učenec je objavil kar je 
registriral ali snemal v šoli 
na spletnih 

družabnih omrežjih 
(Facebook, Messenger, 
YouTube, TwitterGoogle+, 

Instagmram ipd.) in 
aplikacijah (Snapchat ...). 

a)Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na njihove 

vzgojne odgovornosti. 

Izključitev od pouka od 5 do 10 
dni. 

Prijava na policijske organe. 

1. Ravnatelj 

Učenec ne upošteva 
institucionalnih in 

varnostnih določb šole. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 
učenca. 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

1. Profesor, ki beleži prekršek 
 

 
Ravnatelj 
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 Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

Pisni opomin  

Učenec ne piše domačih 
nalog in se ne uči. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 
učenca 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

Oprava domačega dela v šoli 
med odmorom. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek/primanjkljaj 

Učenec med odmorom 
ne spoštuje hrane in 
temeljnih higienskih 
pravil. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 
učenca 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

Začasna oddaljitev od skupnega 
odmora s sošolci. 

1. Profesor, ki beleži prekršek 
 

 
Za 3. točko: ravnatelj v 

dogovoru s 
profesorjem/razrednikom) 

Učenec neprimerno 
uporablja šoslki material. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 
učenca 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

1. Profesor, ki beleži prekršek 

Učenec prinaša v šolo in 
na didaktične izhode 
osebni material, ki ne 

sodi v šolo. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca) 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 
učenca 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 

Učenec ne spoštuje 
temeljnih higienskih 
norm in/ali se 
neprimerno oblači. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 
Razgovor z družino s pisanjem 

zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca.) 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na njihove 
vzgojne odgovornosti. 

1. Profesor ki beleži 
prekršek. 

 

 
V primeru vztrajanja, za točko 

d), razgovor med 
ravnateljem in starši. 

Učenec moti med učno 
uro in ne omogoča 
rednega pouka. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 

učenca 
Sporočilo staršem s 
priklicem na njihove 

vzgojne odgovornosti. 

1. Profesor ki beleži 
prekršek. 
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 Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

Oddaljitev od odmora in 
sošolcev od 3 do 6 dni. 

 

Učenec gre iz razreda 
brez učiteljevega 
dovoljenja. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 
Razgovor z družino s pisanjem 

zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 
učenca 

Sporočilo staršem s 
priklicem na njihove 
vzgojne odgovornosti. 

Oddaljitev od odmora in 
sošolcev od 3 do 6 dni. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 

Učenec se med premiki v 
šoli oddalji od razredne 
skupnosti. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 
Razgovor z družino s pisanjem 

zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 

učenca 

Sporočilo staršem s 
priklicem na njihove 
vzgojne odgovornosti. 

Oddaljitev od odmora in 
sošolcev od 3 do 6 dni. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 

Učenec ne spoštuje kraja, 
kjer se nahaja. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Pospraviti in počistiti kraj. 

Sporočilo staršem s priklicem 
na dolžnosti učenca. 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 

Učenec uporablja 
neprimerne besede, 
geste in obnašanja. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Javno opravičilo. 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

Izključitev od domora in 
sošolcev za 3 do 6 dni. 

Nuditi pomoč drugim 
sošolcem. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 

Učenec se izraža 
prostaško. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 

učenca. 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

Razviti besedilo s pravilom, ki 
ga je učenec kršil. 

Izključitev od domora in 
sošolcev za 3 do 6 dni. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 

Učenec teka po hodiku 
in/ali po stopnicah in se 
preriva. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 

učenca. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 
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 Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

Razviti besedilo s pravilom, ki 
ga je učenec kršil. 

Izvajati delo v prid šolske 
skupnosti. 

Izključitev od odmora od 4 do 6 
dni 

 

Učenec poškoduje, skrije, 
ponaredi dopise 
šola/družina, preverjanja, 
dokumente, zvezke z 
ocenami. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 

učenca. 
 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

Izključitev od odmora od 4 do 6 
dni. 

Izključitev od pouka od 1 do 3 
dni. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 

 

 
Za 4. točko, razredni svet. 

Učenec se oddalji od 
razredne skupnosti med 
didaktičnimi izhodi 
(sprehod, izlet, ...) 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino z 
zapisnikom (spravljen v 
osebni snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 

učenca. 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

Izključitev od odmora od 4 do 6 
dni. 

Izključitev od pouka od 1 do 3 
dni. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 

 

 
Za 4. točko, razredni svet. 

Učenec poškoduje in/ali 
ukrade stvari sošolcem, 
šolskim delavcem, šoli ne 
da bi jih vrnil. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 
učenca. 

Poravnanje škode z nakupom 
pokvarjenenga ali 
ukradenega materiala. 

Izključitev od odmora od 6 do 
10 dni in, če učitelj smatra 
branje ali komentar ali zapis 
razmišljanja o dogodku. 

Izključitev od pouka od 3 do 8 
dni. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 

 

 
Za 4. točko, razredni svet 

Učenec prinaša v šolo in 
na didaktične izhode 
nevarne stvari. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 
učenca. 

Delo v prid šolski skupnosti 

Izključitev od odmora za 6 dni. 

Izključitev od pouka od 1 do 3 
dni. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 

 

 
Za 4. točko, razredni svet 
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Učenec kvari šolsko 
strukturo, inštrumente in 
pripomočke. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na njihove 
vzgojne odgovornosti in 
popravilo škode. 

Izključitev od odmora od 8 do 
12 dni in poravnanje škode. 

Delo v prid šolski skupnosti. 

Izključitev od pouka od 3 do 5 
dni in poravnanje škode. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 

 

 
Za 4. točko, razredni svet 

Učenec uporablja žaljive 
in/ali ustrahovalne 
besede, geste obnašanja, 
vštevši bulistična in /ali 
diskiminantna obnašanja 
v zvezi s spolom, socio- 
ekonomske pogoje, 
kulturni in etnični 
kontekst, barvo kože in 
vere. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Javno opravičilo. 

Sporočilo staršem s priklicem 
na dolžnosti učenca. 

Sporočilo staršem s priklicem 
na njihove vzgojne 
odgovornosti. 

 

Delo v prid šolske skupnosti. 

Izključitev od odmora in 
sošolcev od 8 do 12 dni in 
branje ali komentar in/ali 
sestava primernega 
besedila, če to smatra 
učitelj. 

Nuditi pomoč ostalim 
sošolcem. 

Izkljičitev od pouka od 5 do 15 
dni. 

Izključitev od pouka čez 15 dni 
in/ali oddaljitev do konca 
pouka. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 

 

 
Za 7. točko, razredni svet. 

 

 
Za 8. točko, Zavodni svet. 

Učenec poškoduje osebe 
in/ali uporablja tope 

predmete. 

a) Poučni vzgojni razgovor z 
učencem. 

Dopis staršem s podpisom o 
prejemu 

Razgovor z družino. 
 

Razgovor z družino s pisanjem 
zapisnika (spravljen v osebni 
snopič učenca). 

1. Sporočilo staršem s 
priklicem na dolžnosti 

učenca. 

Sporočilo staršem s 
priklicem na njihove 
vzgojne odgovornosti. 

 

Izključitev od odmora in 
sošolcev za 12 dni. 

Izkljičitev od pouka od 10 
do 15 dni. 

Izključitev od pouka čez 15 
dni in/ali oddaljitev do 
konca pouka. 

1. Profesor, ki beleži 
prekršek. 

 

 
Za 4. točko, razredni svet. 

 

 
Za 5. točko, Zavodni svet. 

 

 

11. člen Oblačila 

Starši naj poskrbijo, da so učenci oblečeni v praktična oblačila, primerna šolskemu okolju (oblačimo se 
spodobno). 
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Za gibalno vzgojo je potrebna trenirka oz. kratke hlačke in majica s kratkimi rokavi, primerna obutev in 
nadomestna majica. 

 
12. člen Sprejemanje staršev 

Starši imajo pravico sodelovanja na razrednih sejah, medrazrednih in medsekcijskih svetih. Učno osebje 
sprejema starše na običajnih roditeljskih sestankih po že vnaprej določenem koledarju, ki ne sme motiti 
rednega izvajanja pouka. 

 
13. člen Izredni odhodi učencev otroškega vrtca, osnovne šole in nižje srednje šole 

Učenci ne smejo zapustiti šole pred koncem pouka razen v nujnih in izjemnih primerih (zdravstveni pregledi in 
terapije, kritične situacije), glede katerih odločata ravnatelj ali pooblaščeni učitelj, in sicer le po predhodni pisni 
prošnji staršev za predčasen odhod. 
Učenci se lahko izročijo tudi drugi polnoletni osebi, vendar le po predhodni pisni prošnji staršev. Ravnatelj lahko 
iz utemeljenih razlogov spremeni svoje odločbe glede predčasnih odhodov. 

 
14. člen Samostojni odhodi učencev osnovne in srednje šole 

V skladu z zakonom št.172/2017, pravila, ki urejajo samostojne odhode iz šole mladoletnikov, so vključena v 
okvir sporazuma in delitve odgovornosti Šola – družina (Dogovor o soodgovornosti za učence nižje srednje šole) 
za aktiviranje primernih varnostnih ukrepov in promocijo načrtov o prometni vzgoji, ki so vključeni v TVIPu. 

 
Upoštevajoč: 

pravico mladoletnika do telesne nepoškodovanosti; 
pravico mladoletnika do avtonomije; 
dolžnost staršev, da dajo otroku primerno vedenjsko vzgojo; 
pravico-dolžnost staršev, da uveljavijo svojo oblast; 
potrebo operaterjev in administracije, da se zaščiti pred odgovornostjo; 

potrebo lokalnih ustanov, da uvajajo akcijske načrte za razvoj mesta in izboljšanje kvalitete življenja; 

se odreja naslednje: 

KO STARŠI NE PREVZEMEJO OTROK: OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA 

 
a) Šola, v dogovoru s starši in ob upoštevanju anagrafske starosti učencev ter stopnjo njihove psihofizične 

zrelosti, lahko dovoli samostojni odhod učenca. 
V tem slučaju morajo starši izjaviti, da se je učenec zmožen samostojno vračati domov peš, s kolesom ali z 
javnimi prevoznimi sredstvi. 
Starši morajo izjavo podpisati na obrazcu, ki jim ga nudi tajništvo. 
Starši morajo izjavili, da dovoljujejo učencu samostojen izhod iz šole tudi, če bo odhajal v spremstvu drugega 
mladoletnika. 
Starši morajo izjaviti ime in priimek pooblaščene osebe, s katero bodo učenci odhajali iz šole. V primeru 
zamujanja zaradi nepredvidenega dogodka, morajo starši ali pooblaščeni obvestiti šolo tako, da šola poskrbi za 
začasno varstvo (največ 30 minut) mladoletnika. V primeru, da družina ne prevzame mkadoletnika, ne da bi 
šole obvestila, bo prisotno osebje nadzorovalo učenca in obenem poskusilo stopiti v stik z družinskimi člani ali 
drugimi pooblaščenimi, za katere mora poznati kontaktno številko. 
V primeru, da ni možno stopiti v stik z družinskimi člani ali poverjenimi osebami, profesor obvesti ravnatelja ali 
podravnatelja. 
V slučaju, da ni dosegljiv noben družinski član, se bo šolska ustanova obrnila na policijo. 
Šola spodbuja sodelovanje z občinsko upravo z namenom, da krepi odgovorne in samostojne odnose med 
učenci in zagotovi njihovo varnost na poti od doma do šole. 
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Šola podpira vse pobude za krepitev sodelovanja med starši in organizacijami za nadzorstvo mladoletnih 
učencev. 
Šola si pridržuje pravico, da kadarkoli prekliče predhodno izdano dovoljenje, ko se izkaže, da so se predpogoji 
spremenili. 

 
15. člen Izredni predčasni odhodi zaradi sindikalnih zborovanj 

V slučaju izrednega predčasnega odhoda učencev zaradi napovedanega sindikalnega zborovanja učiteljev, bo 
šola o tem pisno obvestila starše vsaj dva dni pred napovedanim datumom. 
Starši morajo obvestilo podpisati v dokaz, da so sporočilo prebrali. 
Šolsko osebje bo učence, ki niso predložili podpisa staršev, zadržalo v šoli za celotni urnik predvidenih 
didaktičnih dejavnosti. 

 
16. člen Stavke 

V slučaju stavke šolskega osebja, bo šola vsaj pet dni pred napovedano stavko pisno obvestila starše, da ne 
more zagotoviti rednega poteka pouka. Starši morajo obvestilo podpisati in s tem potrditi, da so sporočilo 
prebrali ter nato preveriti ali  je tistega dne v šoli pouk. 
V slučaju spremenjenega šolskega urnika, se morajo starši tega urnika držati bodisi pri vstopu kot pri izhodu iz 
šole. 
V slučaju, da na podlagi prejetih informacij družina odloči, da bo mladoletnik ostal doma, mora njegovo 
odsotnost redno opravičiti. 

 

17. člen Odsotnosti otrok otroškega vrtca in učencev osnovne šole ter srednje šole 

Odsotnost od rednega pouka je dovoljena le na podlagi tehtnih razlogov. 
Starši morajo pisno opravičiti vsakršno učenčevo odsotnost. V otroškem vrtcu starši opravičijo odsotnost otrok 
ustno. 

 
18. člen Slabost ali nezgoda otrok otroškega vrtca in učencev osnovne šole ter srednje šole 

V slučaju nenadne slabosti ali nezgode otroka oz. učenca med šolskim urnikom, bo šolsko osebje obvestilo 
starše ali njihovega nadomestnika. Naslove hranijo na tajništvu oz. na posameznih šolah in vrtcih. 

Starši ali pooblaščena oseba bodo učiteljem pisno javili predčasni izhod učenca. 
V vidno hujših primerih bo šolsko osebje poklicalo rešilec in ga istočasno obvestilo starše in ravnateljstvo. 

 
19. člen Šolsko zavarovanje 

Dežela Furlanija Julijska Krajina sklene za vse učence zavarovanje v slučaju nezgod, ki se lahko pripetijo med 
didaktičnimi dejavnostmi in med potjo dom – šola. 
Zavodni svet predlaga vsako leto sklenitev dodatne zavarovalne pogodbe v slučaju nezgod in glede kritja civilne 
odgovornosti učencev in šolskih uslužbencev. Na podlagi obstoječe zakonodaje je učno osebje odgovorno, da 
se učenci ne poškodujejo in jih je zato dolžno nadzorovati med poukom, ob prihodu in odhodu iz šole, med 
ekskurzijami in poučnimi izleti. 
V slučaju nezgode mora šola slednjo prijaviti v predvidenem roku bodisi deželni bodisi dodatni zavarovalnici. 
V slučaju nezgode učnega osebja med službenim urnikom je treba takoj obvestiti ravnateljstvo, da sproži 
predvideni postopek. 

 
20. člen Navzočnost in pomoč pri kosilih v otroških vrtcih in osnovnih šolah 

Med kosilom je na šolah, kjer deluje šolska menza, poverjeno učno in neučno osebje navzoče in pomaga 
otrokom. Čas, ki ga otroci preživijo v menzi, je vzgojnega pomena in ga je zato treba temu primerno obravnavati. 
V osnovni šoli nadzoruje učitelj učence med drugim daljšim odmorom na dan popoldanskega podaljška. 
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21. člen Odnos s starši 

Srečanja med učitelji in starši potekajo v šolskih prostorih, praviloma v času izven šolskega urnika. 
Predvidene so letne razredne seje, seje po modulih, medsekcijske seje, seje razrednega sveta nižje srednje šole 
in seje v komponenti staršev na podlagi naslednjega okvirnega koledarja: 

 oktober: obnovitev predstavnikov staršev razrednega , medrazrednega in medsekcijskega sveta; 
november/december: predstavitev vzgojnega in didaktičnega načrta razrednemu svetu, medsekcijskemu svetu 
in modulom, glede na posamezne stopnje šole; 

marec/april: monitoriranje didaktičnega dela po razredih. 

V osnovnih šolah in na srednji šoli so predvidena še tri letna srečanja, vsako dvomesečje eno, zato da učitelji 
primerno seznanijo starše z doseženimi rezultati učencev, v vrtcih pa dve letni srečanji. Na nižji srednji šoli vsak 
profesor sprejema starše učencev po že vnaprej določenem tedenskem urniku in sicer eno uro na teden. 
V nujnih slučajih so predvideni tudi individualni razgovori na podlagi predhodne pisne prošnje učnega osebja 
ali staršev. 
Med sestanki, ki potekajo v šolskem poslopju, ni dovoljeno puščati otrok brez varstva. 

 
22. člen Zborovanja staršev 

Starši posameznega razreda ali šole imajo pravico do zborovanja v šolskih prostorih na podlagi predhodnega 
ravnateljevega dovoljenja. Pisno prošnjo morajo predstavniki staršev, ki predsedujejo razrednemu, 
medrazrednemu ali medsekcijskemu svetu predložiti ravnateljstvu šest dni pred predvidenim datumom 
sestanka in mora vsebovati: 

 datum in uro sestanka 
dnevni red. 

 
23. člen Izvenšolski odnosi 

Zbor učnega osebja mora odobriti vse pobude posameznih šol. Pobude je treba predstaviti v predvidenem 
roku, da se jih lahko vključi v načrtovanje in v T.V.I.P. V končni fazi jih vzamejo v pretres še zborni organi. 
V slučaju, da imajo učenci pogovore z zunanjimi izvajalci, morajo biti o tem starši predhodno obveščeni in izraziti 
svoje privoljenje. 
Izvenšolsko gradivo (plakate, vabila…) naj po možnosti deli neučno osebje na podlagi predhodnega 
ravnateljevega dovoljenja in to tako, da ne moti rednega izvajanja pouka. 
V šolskih prostorih je prepovedano pobiranje podpisov in podpisovanj brez ravnateljevega dovoljenja. 
Prostovoljne prispevke za združenja, ustanove ali zasebnike je v šoli dovoljeno pobirati le na podlagi 
predhodnega ravnateljevega dovoljenja ali dovoljenja vodje šole in dovoljenja zavodnega sveta. 



VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI | T.V.I.P. 2018 - 2021|Š.L.: 2021/2022 
 

 
 
 

2. POGLAVJE – VPISOVANJA 
 

OTROŠKI VRTCI – Predčasni vstop v vrtec 

Sedanja zakonska določila predvidevajo, da se lahko vpiše v vrtec deklice in dečke, ki so ali bodo v navedenem 
letu, dopolnili tri leta starosti. Tudi družine, katerih otrok bo dopolnil tri leta starosti po 31. decembru oziroma 
do 30. aprila naslednjega leta, lahko zaprosijo za predčasni vpis v vrtec. Ob upoštevanju mnenja zbornih 
organov je dokončni vpis teh otrok odvisen od: 

 razpoložljivosti mest; 

izčrpanja čakalnih list vsakega vrtca; 

prostorske razpoložljivosti, predvsem glede varnosti in funkcionalnosti šolskih prostorov, ki morajo biti 
urejeni tako, da je otrokom, ki niso še dopolnili tretjega leta, lahko zagotovljeno vse, kar potrebujejo v 
takem starostnem obdobju (igrače, posteljica, previjalne mizice ipd.); 

Zbor učnega osebja ostaja mnenja, da je treba vključevanje predčasnih otrok v vrtec obravnavati previdno in 
primerno. Zato je potrdil že utečene naslednje kriterije za vključevanje predčasnih otrok v vrtec: 

 v otroških vrtcih ne sme biti prostorske stiske; 

 otroški vrtec mora razpolagati z dodatnimi pedagoško koristnimi igračami in drugimi pripomočki, ki so 
potrebni za didaktično delo s predčasnimi otroki; 

vrtec mora imeti na razpolago posteljice za popoldanski počitek in previjalne mizice; 
v slučaju odgovarjanja danim kriterijem in razpoložljivosti mest, bodo v posamezne vrtce sprejeti le predčasni 
otroci, ki so dopolnili tretje leto starosti do 28.2.2022 in bodo v vrtec sprejeti prvega dne po božičnih 
počitnicah; 
na vsak način dajemo prednost tistim otrokom, ki so že dopolnili tretje leto starosti do 31.12.2022 in ki iz 
različnih razlogov niso bili pravočasno vpisani; 
Izjema sta vrtec Kekec iz Števerjana in vrtec Pika Nogavička iz Štandreža, ki bosta sprejemala predčasne otroke, 
ki bodo dopolnili tretje leto starosti do 30.4.2023. V vrtec bodo ti otroci stopili takoj ob začetku pouka, v 
septembru. Vrtec Kekec bo sprejel ne več kot 8 predčasnih otrok in vrtec Pika Nogavička bo sprejel ne več kot 
12 predčasnih otrok. Pogoji za vpois v otroški vrtec predčasnih otrok pa so isti kot za ostale otroke. Predčasni 
otroci bodo ostali v vrtcu Kekec in v vrtcu Pika Nogavička za celo šolsko leto. 

Pogoji za vpis otrok v otroški vrtec 

Otroški vrtec ne spada v obvezno šolanje. Zaradi tega so za razpoložljiva mesta potrebni kriteriji za vpis. 

Glede na specifičnost šolstva s slovenskim učnim jezikom, ki jo narekujeta člena 1 in 2 zakona 1012/1961, se 
bo pri vključevanju otrok v predšolsko vzgojo upoštevalo naslednjo prednostno lestvico: 

A – Glede na jezikovno-kulturno pripadnost: 

1. otroci družin, katerih pogovorni jezik je slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo na 
območju šol s slovenskim učnim jezikom; 

otroci družin, katerih pogovorni jezik je tudi slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo na območju 
šol s slovenskim učnim jezikom; 

otroci, katerih bratje oz. sestre so že vključeni v šolski sistem s slovenskim učnim jezikom; 

otroci družin slovenskega porekla (upoštevamo izključno otrokove dedke in babice), ki aktivno ne 
obvladajo slovenščine, so italijanski državljani in živijo na območju šol s slovenskim učnim jezikom; 

otroci, ki so obiskovali slovenske jasli; 

otroci iz širšega večkulturnega prostora, razvrščeni po starosti. 
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Pri zgoraj navedenih pogojih dajemo prednost bivanju na območju vsakega posameznega vrtca. Izjema so le 
starši s posebnimi delovnimi obveznostmi. 

 
B – GLEDE NA STAROST IMAJO PREDNOST: 

 Starejši otroci pred mlajšimi, in sicer petletni pred štiriletnimi in štiriletni pred triletnimi; pri enako 
starih otrocih bosta o vključitvi v vrtec odločala mesec in dan otrokovega rojstva. 

Vključevanje otrok v programe prvega starostnega obdobja (pred 3. letom starosti) poteka v skladu z 
ministrskimi določili. 

Med šolskim letom Večstopenjska šola ne sprejema učencev, ki bi se prepisali iz katerekoli drugega vrtca ali 
šole. Izjema so le otroci staršev, ki so se preselili iz zdravstvenih, delovnih ali humanitarnih razlogov (kot dokazilo 
bo začasno ali stalno prebivališče) in posvojeni otroci, ki so se med šolskim letom preselili k posvojiteljski 
družini. 

Ravnateljstvo sprejema vpise novih otrok za novo šolsko leto po zapadlem vpisovalnem roku le do 31.avgusta 
vsakega leta. 

 
POGOJI ZA VPIS OTROK V POMLADNI ODDELEK 

 

 

Pomladni oddelek ne spada v obvezno šolanje. Zaradi tega so za razpoložljiva mesta potrebni kriteriji za vpis. 

Pomladni oddelek je namenjen otrokom od 24. do 36. meseca starosti. 

Glede na specifičnost šolstva s slovenskim učnim jezikom, ki jo narekujeta člena 1 in 2 zakona 1012/1961, se 
bo pri vključevanju otrok v predšolsko vzgojo upoštevalo naslednjo prednostno lestvico: 

A – Glede na jezikovno-kulturno pripadnost: 

1. otroci družin, katerih pogovorni jezik je slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo na območju šol s 
slovenskim učnim jezikom; 

2. otroci družin, katerih pogovorni jezik je tudi slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo na območju šol s 
slovenskim učnim jezikom; 

3. otroci, katerih bratje oz. sestre so že vključeni v šolski sistem s slovenskim učnim jezikom; 

4. otroci družin slovenskega porekla (upoštevamo izključno otrokove dedke in babice), ki aktivno ne obvladajo 
slovenščine, so italijanski državljani in živijo na območju šol s slovenskim učnim jezikom; 

5. otroci, ki so obiskovali slovenske jasli; 

6. otroci iz širšega večkulturnega prostora, razvrščeni po starosti. 

B – Glede na starost imajo prednost: 

Starejši otroci pred mlajšimi 
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OSNOVNA ŠOLA 
 

 
Kriteriji za sprejem vpisov v prvi razred osnovnih šol: 

OTON ŽUPANČIČ – JOSIP ABRAM – ALOJZ GRADNIK in LUDVIK ZORZUT: 

1. prednost imajo otroci s stalnim bivališčem v kraju, kjer se nahaja OŠ in/ali otroci, ki so obiskovali otroški 
vrtec v kraju, kjer se nahaja OŠ; 

otroci, katerih bratje ali sestre že obiskujejo isto osnovno šolo za katero starši prosijo vpis; 

otroci ostalih otroških vrtcev slovenske Večstopenjske šole v Gorici; 

otroci, ki obiskujejo slovenske otroške vrtce v goriški pokrajini; 

otroci, ki niso bili vključeni v italijanski šolski sistem. 

Kriteriji za sprejem vpisov v prvi razred osnovne šole “Fran Erjavec” 

V slučaju, da je 28 vpisov v prvi razred osnovne šole Frana Erjavca, se razred deli na dva (16 + 12) in se upošteva 
zgornje kriterije. 

Zaradi prostorske stiske lahko sprejmemo v 1. razred ali 28 otrok z delitvijo razreda ali praviloma 20 otrok za 
en sam razred. Za razred s praviloma 20 otroki veljajo spodaj navedeni kriteriji: 

1. prednost imajo otroci, ki so obiskovali otroški vrtec Pika Nogavička v Štandrežu; 

otroci, ki so obiskovali otroški vrtec Sonček (ul.Max Fabiani, v južnem delu Gorice) in ki imajo brate ali 
sestre v osnovni šoli Frana Erjavca v Štandrežu; 

otroci iz vrtca Sonček: 

a. ki so italijanski državljani in so slovensko govoreči; 

ki so italijanski državljani in eden od staršev govori z otrokom slovensko; 

ki so italijanski državljani in so italijansko govoreči; 

vsi ostali; 

1. otroci ostalih otroških vrtcev slovenske Večstopenjske šole; 

otroci, ki obiskujejo slovenske otroške vrtce v goriški pokrajini; 

otroci slovenskih družin, ki niso bili vključeni v italijanski šolski sistem; 

vsi ostali. 

Med šolskim letom Večstopenjska šola ne sprejema učencev, ki bi se prepisali iz katerekoli drugega vrtca ali 
šole. Izjema so le otroci staršev, ki so se preselili iz zdravstvenih, delovnih ali humanitarnih razlogov (kot dokazilo 
bo začasno ali stalno prebivališče) in posvojeni otroci, ki so se med šolskim letom preselili k posvojiteljski 
družini. 

Učenci, ki bi se z Waldorfske šole prepisali na našo šolo ali učenci tujci (iz drugih šolskih sistemov), bodo opravili 
izpit za usposobljenost. Na izpitu bomo preverjali znanja in kompetence, ki jih učenec mora imeti za vstop v 
predviden razred. 

Ravnateljstvo sprejema vpise novih otrok za novo šolsko leto po zapadlem vpisovalnem roku le do 31.avgusta 
vsakega leta. 
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SREDNJA ŠOLA 

Kriteriji za vpis v 1. razred srednje šole Ivana Trinka 

Kriteriji za sprejem vpisov v prvi razred srednje šole IVANA TRINKA so sledeči: 

1. učenci, ki so obiskovali osnovne šole našega Zavoda; 

učenci, ki so obiskovali bližnje šole s slovenskim učnim jezikom ali šole v drugih pokrajinah; 

vsi ostali. 

Kriteriji za sestavo 1. razredov v srednji šoli 

Kriteriji za sestavo prvih razredov v srednji šoli so naslednji: 

a) sestavljeni bodo enakovredni prvi razredi glede na število vpisanih učencev in na njihovo zanimanje, 
sodelovanje, odnos do šole in do dela; 

skupine bodo sestavljene tudi ob upoštevanju mnenja razrednih učiteljev iz osnovnih šol; 

za dvojčke bo srednja šola najprej vprašala za nasvet učitelje, nato bo mnenje učiteljev posredovala 
staršem, ki bodo lahko izrazili svojo željo (oba otroka v istem razredu, oz. vsak otrok v svojem razredu); 

žreb oddelkov bo potekal ob prisotnosti ravnatelja in profesorjev, ki bodo sestavili skupine; 

učenci v sorodu s profesorji bodo vključeni v skupino, potem ko bo oddelek že izžreban; 

po žrebu bo možen prehod iz enega oddelka v drugega le v res izjemnih in v posebno utemeljenih 
primerih; 

če bi se v prvi razred, tudi med šolskim letom, vpisal kak nov učenec, se bo segment profesorjev izrazil, 
v katero skupino bo slednji vključen. 

ponavljalci bodo lahko izrazili željo, v katero skupino bi bili radi vključeni, vendar njihova želja ne bo 
temeljnega pomena pri sestavi razrednih skupin; delovna skupina bo ocenila, ali je izbira za učenca in 
za razred koristna oz. primerna, in bo nazadnje samostojno odločila. 

Med šolskim letom Večstopenjska šola ne sprejema učencev, ki bi se prepisali iz katerekoli drugega vrtca ali 
šole. Izjema so le otroci staršev, ki so se preselili iz zdravstvenih, delovnih ali humanitarnih razlogov (kot dokazilo 
bo začasno ali stalno prebivališče) in posvojeni otroci, ki so se med šolskim letom preselili k posvojiteljski 
družini. 

Učenci, ki bi se z Waldorfske šole prepisali na našo šolo ali učenci tujci (iz drugih šolskih sistemov), bodo opravili 
izpit za usposobljenost. Na izpitu bomo preverjali znanja in kompetence, ki jih učenec mora imeti za vstop v 
predviden razred. 

Ravnateljstvo sprejema vpise novih otrok za novo šolsko leto po zapadlem vpisovalnem roku le do 31.avgusta 
vsakega leta. 
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1. POGLAVJE – POUČNI IZLETI 
 

(ZARADI IZREDNEGA EPIDEMIOLOŠKEGA STANJA SE BODO VSI POUČNI IZLETI IZVAJALI V SPOŠTOVANJU 
MINISTRSKIH NAVODIL IN URADA ZA PREVENTIVO) 

24. člen Vodeni ogledi, izleti, ekskurzije, šolski izhodi, zeleni tedni (teden v naravi) 

Do 30. novembra vsakega leta zavodni svet odobri v sklopu učnih kurikularnih dejavnosti načrt vodenih in 
poučnih izletov, ekskurzij in drugih aktivnosti, ki jih predlaga in sprejme zbor učnega osebja na osnovi predlogov 
razrednih, medrazrednih in medsekcijskih svetov. Tovrstne dejavnosti se odvijajo v skladu z veljavnimi 
zakonodajnimi predpisi. 

V posebnih slučajih, ki jih ni bilo možno predvidevati v prvih dveh mesecih pouka, se lahko na osnovi ustrezne 
utemeljitve načrtuje morebitne dodatne vodene izlete tudi v poznejšem roku. 

Vodeni ogledi, ekskurzije, izleti in šolski izhodi sodijo torej v kurikularno dejavnost in predpostavljajo, da se 
učenec zna primerno obnašati tudi pri šolskih dejavnostih, ki se odvijajo izven šolskega prostora. V slučaju 
ponavljajočega neprimernega učenčevega vedenjskega odklona, je možna odločitev celotnega zbornega 
organa, da se dotični učenec ne udeleži načrtane dejavnosti (skupinski dogodki, izleti, poučne ekskurzije, zeleni 
teden ipd.). Za učenca bo organizirana drugačna didaktična dejavnost na šoli. 

 

 
Zeleni teden (teden v naravi) je svojevrstna kurikularna dejavnost s točno določenim programom. Starši so 
vabljeni, da udeležbo na zelenem tednu jemljejo resno in odgovorno. Predčasni odhodi in kasnejši prihodi 
učencev na zeleni teden (razen v primeru nujnih šolskih dejavnosti- tekmovanja v sklopu šolskega kurikula) 
prekinjajo načrtovane dejavnosti in zato motijo potek pouka. Poleg vsega naštetega ustvarjajo nelagodje v 
skupini med učenci in otežujejo delo zunanjim sodelavcem in učiteljem, ki so odgovorni za izvedbo programa 
in dejavnosti, ki so tesno povezane z vnaprej določeno vsebino. 

Za našo večstopenjsko šolo je vedenje bistvenega pomena. Teden v naravi niso počitnice, a kurikularna 
dejavnost, ki se izvaja v izvenšolskem prostoru in prav zaradi tega predpostavlja določeno stopnjo psihofizične 
zrelosti vsakega učenca. Prav zaradi tega učno osebje, ki spremlja učence na teden v naravi, si ne more 
prevzemati odgovornosti nad učenci, ki niso vedenjsko zreli, saj mora v tem tednu poskrbeti tudi za dobro 
počutje vseh in za njihovo varnost: vedenje mora torej biti vsaj “primerno” skozi celo šolsko leto. Tisti učenec, 
ki ima, po določbi zbornega organa, v teku ali ob koncu prvega štiirimesečja oceno iz vedenja “večkrat 
neprimerno”, se ne bo bo udeležil tedna v naravi, a bo ostal na šoli, kjer bo imel didaktične dejavnosti v sklopu 
vsebin tedna v naravi. Prisotnost v šoli je obvezna. 

 
25. člen Obnašanje med vodenimi ogledi, izleti, ekskurzijami, šolskimi izhodi, zelenimi tedni (teden v 
naravi) 

Ekskurzije in šolski izleti so del šolskega programa. Učenci se morajo tudi med temi dejavnostmi primerno vesti. 
Tudi v teh okoliščinah je pravilnik šolske ustanove veljaven in ga morajo učenci upoštevati ter spoštovati. 

Med ekskurzijami in izleti (daljšimi in krajšimi potovanji) se morajo učenci držati naslednjih pravil: 

 dosledno upoštevati navodila in opozorila spremljevalcev; 
poznati dnevni program in sodelovati pri vseh načrtovanih dejavnostih; 
opozoriti spremljevalce na probleme, ki se lahko pojavijo; 
ostati v skupini; 
oditi iz hotela, kjer so nameščeni, le ob spremstvu učnega osebja; 
vesti se obzirno do gostov hotela in ne motiti nikogar s hrupno glasbo, vpitjem, nemirom po sobah, tekanjem 
po hodniku, itd.; 
spoštovati tujo imovino(npr.: hotelsko opremo); 
uporabljati telefon le po potrebnem; 
puščati doma videoigrice, i-pode in podobno 
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na izletih je strogo prepovedano kaditi in piti alkoholne ter energetske pijače; 
med potjo je prepovedano kupovati cigarete in alkoholne ter energetske pijače. 
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4. POGLAVJE – VARNOST NA ŠOLI 

 

26. člen Evakuacijski načrt 

Vse šole v sklopu ravnateljstva razpolagajo z načrtom za evakuacijo, ki je prilagojen različnim potrebam 
posameznih poslopij. Vzgoja učencev in izvršitev veljavnih predpisov predvideva izvajanje simulacije evakvacije 
vsaj dvakrat letno. 

 
27. člen Spoštovanje varnostnih predpisov in dolžnosti učencev 

Učence v šoli navajamo na odgovornost, kakor seveda tudi na spoštovanje varnostnih predpisov. 

Iz varnostnih razlogov učenci: 

 se ne bodo naslanjali na ograjo v prvem nadstropju šolskega poslopja; 
se ne bodo naslanjali na okenske police; 
ne bodo puščali nobenih predmetov po stopnicah; 
se ne bodo ustavljali na stopniščih; 
z nahrbtniki, torbami oz. drugim ne bodo ovirali prehoda med klopmi; 
jopiče bodo puščali na predvidenih obešalnikih; 
v vrtcih in osnovnih šolah bodo imeli obute zaprte copate (ne natikačev); 
se ne bodo gugali na stolih, se ne naslanjali na stene in šipe ter se ne dotikali žaluzij; 
ne bodo brcali kamenčkov na dvorišču; 
ko bodo opazili kakšno okvaro, bodo o tem takoj obvestili šolsko osebje; 
med odmorom se bodo zadrževali na delu dvorišča pred šolskim poslopjem; 
učenci srednje šole med odmorom se ne bodo igrali z žogo na dvorišču in se ne bodo zadrževali s sovrstniki in 
odraslimi, ki ne pripadajo šolski skupnosti; 
učenci srednje šole bodo puščali kolesa na točno določenem prostoru ob vhodu, kjer se med odmorom ne 
bodo smeli zadrževati. 

 
 
 

5. POGLAVJE - DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI IN SKUPNA LASTNINA 
 

28. člen Knjižnice, laboratoriji in učni pripomočki 

Za učne pripomočke odgovarjajo zadolženi učitelji (podprejemniki). Slednji jih morajo na svojem delovnem 
mestu pregledati ob začetku šolskega leta in preveriti ali inventarski zapis ustreza njihovi obstojnosti v šoli. 
Ob koncu šolskega leta in vsakič, ko se to smatra za potrebno, bodo zadolženi učitelji pregledali didaktične 
pripomočke, preverili njihovo funkcionalnost in predlagali tajništvu odstranitev neuporabnih. 

 
29. člen Odgovornost v slučaju poškodovanja didaktičnih pripomočkov 

Izhajajoč iz načela, da je spoštovanje skupnih dobrin državljanska dolžnost, se določijo naslednja načela 
obnašanja: 

 učenci, ki poškodujejo šolski material oz. opremo, so dolžni izplačati odškodnino; 

izvršni odbor ima nalogo, da oceni povzročeno škodo; 

prejeta odškodnina se bo vnesla v šolski proračun in bo namenjena potrebnim popravilom; 

povzročena škoda strukturam izven šolske ustanove in sicer na izletih in izobraževalnih ogledih se 
povrne individualno ali skupinsko na podlagi istih načel. 
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30. člen Nakupi 

Nakup didaktičnega materiala določi zavodni svet s sredstvi, ki so za to nakazana v proračunu. Predlogi za 
nakupe se predložijo ravnateljstvu. 

 
31. člen Knjižnica za učno osebje – odprtje za javnost 

Knjižnica za učno osebje se nahaja v prostorih nižje srednje šole in je na razpolago učnemu osebju 
večstopenjske šole. Dostop do knjižnice je zagotovljen v urniku, ki ga za javnost imata ravnateljstvo in tajništvo. 

 
PRAVILNIK ZA UPORABO KNJIŽNICE NA SREDNJI ŠOLI 

A Izposoja knjig učencem 

1. Knjige bodo profesorji slovenščine in italijanščine izposojevali v knjižnici. 
Vsak profesor slovenščine in italijanščine bo redno beležil izposojo knjig. 
Med obiskom knjižnice se morajo učenci obvladano vesti; upoštevati morajo postavitev knjig in jih ne smejo 
razmetavati. 

Vsak bralec mora poskrbeti, da vrne knjigo nepoškodovano; prepovedano je nanjo pisati oz. packati. Prav 
tako je treba paziti na izposojene učbenike. Morebitni kršilci bodo za škodo odgovarjali. 

 

B Izposoja knjig učnega osebja 

1. Profesor oz. učitelj mora vsakršno izposojo zabeležiti v ustrezni register (na mizi v profesorski sobi). 
Profesor oz. učitelj mora upoštevati postavitev knjig in jih ne sme razmetavati. 
Profesor oz. učitelj si lahko učbenik izposodi za celo leto,ostale knjige pa za dobo enega meseca. 

Profesor oz. učitelj mora izposojene videokasete in CD-je postaviti na svoje mesto. 
 

Za lažje iskanje knjig je treba uporabljati razpredelnico, ki visi na steni v knjižnici. 
 

 
32. člen Knjižnica za učno osebje – odgovornost 

Zadolžena oseba mora beležiti izposojo in povračilo knjig v ustrezni register. Izposojevalni rok knjig je 30 dni. V 
slučaju izgube gradiva, mora dotični poravnati škodo. 
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6. POGLAVJE – DELOVANJE IN PRISTOJNOSTI ZBORNIH ORGANOV 
 

 

Delovanje in pristojnosti zbornih organov izhajajo iz predpisov enotnega besedila zakona o izobraževanju iz 
zakonodajnega odloka z dne 16. 04. 1994, št. 297. 

 
 

ZBOR UČNEGA OSEBJA 

 
33. člen Predsednik in tajnik 

Zboru učnega osebja predseduje ravnatelj in ga sestavlja vse učno osebje, ki je v službi v ustanovi. Skliče ga 
ravnatelj ali ena tretjina njegovih članov. 
Funkcija tajnika se dodeli nekomu izmed učnega osebja. 

 
34. člen Sklicanja 

Seje sklicuje ravnatelj preko pisnega vabila praviloma vsaj pet dni pred predvidenim datumom. Vabilo mora 
vsebovati datum, uro, kraj seje in dnevni red. 

 
35. člen Pristojnosti 

Zbor učnega osebja lahko odloča o didaktičnem delovanju in skrbi za načrtovanje vzgojnega dela večstopenjske 
šole. Še predvsem se lahko izreče glede katerekoli vsebine, ki je v njegovi pristojnosti, na osnovi 7. člena 
zakonodajnega odloka z dne 16.4.1994, št. 297 ali pa na podlagi drugih zakonskih določil. 

 
 
 

RAZREDNI SVETI, MEDRAZREDNI SVETI IN MEDSEKCIJSKI SVETI 

 
36. člen Pristojnosti 

Razredni, medrazredni in medsekcijski sveti imajo naslednje pristojnosti: 

 izražanje predlogov zboru učnega osebja glede vzgojno–izobraževalnega dela in eksperimentiranja; 

omogočanje in okrepitev medsebojnih odnosov med učnim osebjem in starši; 

preverjanje celotnega poteka didaktičnih dejavnosti v razredih; 

izražanje mnenja glede uvajanja učbenikov, nakupa didaktičnih pripomočkov in glede izvedbe poučnih 
izletov; 

v sestavi samega učnega osebja izražanje mnenja o uspešnosti, vedenju, usposobitvi učencev in 
sklepanje o njihovi pripustitvi v naslednji razred ali morebitni zavrnitvi. 

 
37. člen Predsednik in tajnik 

Razrednemu, medrazrednemu in medsekcijskemu svetu predseduje ravnatelj ali pooblaščeni učitelj. Sveti imajo 
enoletno veljavnost in se redno sklicujejo na osnovi zakonskih določil. 

 
38. člen Sklicanja 

Seje sklicuje ravnatelj preko pisnega vabila praviloma vsaj pet dni pred napovedanim datumom. Vabilo mora 
vsebovati datum, uro, kraj seje in dnevni red. 
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39. člen Sestavljanje zapisnika 

Zapisnik seje je treba oddati ravnateljstvu v roku enega tedna po njenem zaključku. 

 
40. člen Volitve 

Volitve predstavnikov staršev v razredne, medrazredne in medsekcijske svete razpiše ravnatelj in potekajo 
najkasneje do 31. oktobra vsakega leta. Datum zanje določi zavodni svet. 

 
41. člen Zbor staršev 

Predstavniki staršev, ki so bili izvoljeni v zborne organe (razredni, medrazredni in medsekcijski svet) lahko 
sestavljajo Odbor staršev večstopenjske šole. 

 

 
ZAVODNI SVET 

Zavodni svet zavzema vlogo vodilnega organa v avtonomni šoli in ima torej vzgojno-izobraževalno in 
administrativno funkcijo, zastavlja cilje, projekte in programe, ki jih je treba udejaniti, preverja usklajenost 
rezultatov vzgojno-didaktične in administrativne dejavnosti ter njeno upravljanje. 
Delovanje in pristojnosti zavodnega sveta izhajajo iz predpisov Enotnega besedila zakonov o izobraževanju, iz 
zakonodajnega odloka z dne 16. 04. 1994, št. 297. 

 
42. člen Predsednikove zadolžitve 

Predsednik predstavlja zavodni svet v odnosih z zunanjimi ustanovami. O svojem delu je dolžan poročati svetu 
na prvi naslednji seji. 

 

43. člen Sklicanje Zavodnega sveta 

Predsednik zavodnega sveta skliče svet praviloma vsaj pet dni pred napovedanim datumom in pri tem upošteva 
delovne obveznosti posameznih članov. 
Vabilo morajo prejeti vsi člani zavodnega sveta, ena kopija pa mora biti razobešena na oglasni deski 
ravnateljstva in posamezne šole. 
Predsednik zavodnega sveta mora sklicati svet na zahtevo predsednika izvršnega odbora ali večine članov istega 
sveta. 
V predsednikovi pristojnosti je, da na prošnjo izvršnega odbora ali vsaj šestih članov zavodnega sveta skliče 
izredno sejo. 
V izrednih slučajih se lahko seja skliče v skrajšanem roku, in sicer dva dni pred njenim predvidenim datumom. 
Vabilo o sklicu mora vsebovati dnevni red, datum, kraj in uro sestanka. 

 
44. člen Potek sestankov 

Seje zavodnega sveta vodi predsednik, v njegovi odsotnosti podpredsednik, v slučaju odsotnosti slednjega pa 
najstarejši izmed članov sestave staršev. 
Ob predvideni uri sklicanega sestanka je treba poimensko preveriti sklepčnost zbora (polovica in en član). V 
slučaju, da je prisotnih premalo članov, bo predsedujoči preložil sejo na drug datum. Zapisnik nesklepčnega 
sestanka, z zabeleženimi prisotnostmi in odsotnostmi članov, bo objavljeni na šolski spletni oglasni deski. 

 
45. člen Odsotnost svetnikov 

Svetnik, ki se iz utemeljenih razlogov sestanka ne more udeležiti, mora predhodno obvestiti predsednika 
zavodnega sveta in pojasniti razloge svoje odsotnosti. 
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46. člen Sklepi 

Zavodni svet lahko sklepa glede na katerokoli obravnavano vsebino. Sklep nato izvede izvršni odbor. 
Glasuje se z dvigom roke ali pa tajno (na zahtevo ene tretjine prisotnih); v slučaju enakega števila glasov pri 
tajnem glasovanju, se po krajšem premoru glasuje ponovno. 
Sklepi se odobrijo z absolutno večino veljavnih glasov. 
Prepovedano je razpravljati o vsebinah, ki niso na dnevnem redu; v slučaju, da je treba nujno obravnavati nekaj 
izven dnevnega reda, je to možno le, če se vsi prisotni strinjajo. 

 
47. člen Prekinitev seje zavodnega sveta 

V slučaju, da je dnevni red prenatrpan in ga ni mogoče izčrpati, lahko predsednik sejo prekine in takoj ustno 
skliče novo sejo zavodnega sveta v roku največ petnajstih dni ter o tem obvesti tudi odsotne člane. Dnevni red 
ponovno sklicane seje bo vseboval še neobravnavane točke iz prejšnje seje. 

 
48. členi Prisotnost izvedencev 

Sej zavodnega sveta in njenih morebitnih komisij oz. svetov se lahko na povabilo zavodnega sveta udeležijo 
izvedenci s področja zdravstva, psiho-pedagogike, administracije, športa, kulture in tehnologije. Slednji se sej 
udeležijo kot svetovalci s pravico do posega. 

 
49. člen Zapisnik 

Zapisnikar sestavi zapisnik vsake seje zavodnega sveta, navede vsebine razprave, sprejete odločitve, izide 
morebitnih glasovanj ter točno navede, kako je vsak član glasoval. Ne zapiše pa posameznih posegov. V slučaju, 
da eden ali več svetnikov to izrecno zahteva, bodo njihove izjave zabeležene v zapisniku. V skladu s 
transparentnostjo je zapisnik, dokončen in nespremenjljiv, še isti dan prebran, odobren, podpisan in objavljen 
na šolski spletni oglasni deski. 

 
50. člen Izvršni odbor 

Izvršni odbor se na rednem zasedanju sestane praviloma vsakič, ko je to potrebno, in pred sejo zavodnega 
sveta. 
Izvršni odbor se na rednem zasedanju sestane na zahtevo samega predsednika odbora, na izrednem zasedanju 
pa na zahtevo ene tretjine njenih članov. Seja izvršnega odbora je veljavna, če se je udeleži vsaj polovica njenih 
članov. 
Upravni vodja sestavi zapisnik vsakega zasedanja. Zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in zapisnikar, je shranjen 
na tajništvu, kjer je na razpolago članom zavodnega sveta. 

 
51. člen Letno poročilo 

Izvršni odbor pripravi vsako leto v mesecu oktobru letno poročilo zavodnemu svetu, ki mora o njem razpravljati 
in ga odobriti na za to sklicanem sestanku v roku do 15. novembra, zagotovo pa pred namestitvijo v slučaju na 
novo obnovljenega sveta. 

 
 

KONČNA DOLOČILA 

 

52. člen Končna določila 

Sledeči pravilnik se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni. O vsaki spremembi mora razpravljati zavodni svet in 
 jo odobriti z lastnim sklepom, ki ga sprejme absolutna večina članov.                                                                         

Za karkoli ni zaobjetega v sledečem pravilniku veljajo že obstoječa določila italijanske zakonodaje. 
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ŠOLSKI  PRAVILNIK COVID 19 

 

PRAVILNIK UKREPOV Z NAMENOM PREVENTIVE TER OMEJEVANJA 

ŠIRJENJA SARS-COV-2 

 

 

 1. člen  – Namen in področja uporabe 

1. Pravilnik določa ukrepe, ki jih je treba izvajati za preprečevanje in ublažitev tveganja okužbe s SARS-CoV-2 v 

okviru dejavnosti Zavodskega sveta v skladu s pravicami in dolžnostmi vseh vključenih, tj. učenk, učencev, družin, 

ravnatelja, učiteljev in neučnega osebja. 

2. Pravilnik je sestavljen ob upoštevanju pravil in dokumentov, naštetih v uvodu, potrdi pa ga šolski svet, politično-

upravni in nadzorni organ šole, ki zastopa vse sestavne dele šolske skupnosti, na pobudo ravnatelja in odgovornega za 

preventivo in zaščito. 

3. Ta pravilnik velja za šolsko leto 2021/2022. Zavodski svet ga lahko spremeni tudi na predlog posameznih šolskih 

sestavov in kolegijskih organov, ob upoštevanju izmenjave informacij s strani celotne šolske skupnosti. 

4. Neupoštevanje pravil uredbe in njenih prilog lahko privede do disciplinskih sankcij - za šolsko osebje ter   učence, 

čemur sledijo posledice tj. vrednotenje vmesnega in končnega vedenja.  

5. Ta uredba velja za celotno obdobje izrednih razmer SARS-CoV-2. Predvidena pravila, ki so jim priložena, 

prevladajo nad pravili Ustanove.  

 

2. člen – Odgovorne osebe in informacije 

1. Ravnatelj te predpise preda ali posreduje po e-pošti vsem članom šolske skupnosti in obvesti vsakogar, ki vstopa v 

šolske prostore, vključno z obvestili na najvidnejših mestih v šolskih prostorih, zaradi česar so obvezni skladnost s tam 

navedenimi pravili in pravili ravnanja. Ti predpisi so objavljeni tudi na uradni spletni strani šole. 

2. Vsi člani šolske skupnosti so se dolžni posvetovati z odgovornim za preprečevanje in zaščito, če varnostnih navodil, 

ki jih vsebuje ta pravilnik, ni mogoče uporabiti za določene realne in konkretne težave. 

3. Direktor splošnih in upravnih služb (DSGA) s samostojnim delovanjem nadzoruje organizacijo dela tehničnih in 

upravnih pomočnikov. Ureja tudi dejavnosti, ki jih je treba izvajati v pametnem delovnem režimu (smart working), ter 

sodelavce in šolske sodelavce, tako da se izvajajo vsi ukrepi usposobljenosti, kot so predvideni v predpisih. DSGA bo 

organiziral delo šolskih sodelavcev tako, da bo zagotovil 

a) dnevno čiščenje in redno saniranje prostorov, okolja, delovnega okolja in skupnih prostorov;  

b) redno in skrbno saniranje površine in predmetov za splošno uporabo, vključno z igračami, laboratorijsko opremo in 

opremo za telovadbo pri vsaki menjavi razredov;  

c) primerno in občasno prezračevanje vseh šolskih prostorov, v katere hodijo ljudje;  

č) nadzorovan dostop do šolskih zgradb s strani dobaviteljev in drugih zunanjih sodelavcev šole; sestavi register in 

podpiše izjavo v skladu z predsedniško uredbo 445/2000, omenjeno v 5. členu teh predpisov;  

d) sodelovanje pri nadzoru upoštevanja teh predpisov s strani učencev. 
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3. člen – Prostori 

1. Za pravilno razlago določb teh pravil služi naslednje pojasnilo: 

a) "Čiščenje" pomeni postopek, s katerim se neželena usedlina odlepi od podlage ali znotraj določene osnove in 

prenese v raztopino ali disperzijo. Čistilne dejavnosti so postopki, namenjeni odstranjevanju prahu, neželenega 

materiala ali umazanije s površin, predmetov, zaprtih prostorov in pomembnih območij. 

b) S "sanacijo" mislimo na niz postopkov in operacij, katerih namen je saniranje določenih okolij in vozil s čiščenjem 

in razkuževanjem z izdelki z virusnim delovanjem, kot so raztopine natrijevega hipoklorida (belila) ali etanola (etilni 

alkohol), izogibanje mešanju različnih izdelkov. Postopki, katerih cilj je ustvariti čisto okolje s čiščenjem, so sanitarne 

dejavnosti razkuževanja in/ali razkuževanje z nadzorovanjem in izboljševanjem pogojev temperature, vlage, 

prezračevanja, razsvetljave in hrupa.  

d) Koronavirus SARS-CoV-2 se prenaša s kapljicami, ki se prenašajo iz ust okužene osebe v radiju pribl. 1 metra in 

lahko okužijo usta, nos ali oči osebe, ki je dovolj blizu. Kapljice lahko onesnažijo predmete ali površine in povzročijo 

okužbo posredno preko rok, ki se teh predmetov ali površin dotaknejo in jih nato pripeljejo do ust, nosu ali oči. 

Neposreden stik z okuženo osebo, na primer s stiskom roke, poljubom ali dotikanjem robčkov, onesnaženih z izločki 

pacienta, lahko prav tako predstavlja tveganje za izpostavljenost koronavirusu. 

e) Simptomi, ki jih je mogoče povezati s COVID-19, to je nalezljivi koronavirusni bolezni SARS-CoV-2 -  zvišana 

telesna temperatura s temperaturo nad 37,5 ° C, mrzlica, suh kašelj, utrujenost, bolečina, bolečine v mišicah, driska, 

izguba okusa in/ali vonja, težave z dihanjem, težko dihanje. 

f) "Tesen stik s primerom COVID-19" pomeni osebo, ki je prišla v stik z osebo, okuženo s COVID-19, dva dni pred 

pojavom simptomov in dokler bolna oseba ni bila izolirana. V šolskem okolju lahko pride do tesnega stika v primeru 

•  kakršnegakoli fizičnega stika, vključno z rokovanjem; 

• vsaj 15-minutnega zadrževanja v zaprtem okolju na razdalji krajši od 2 metrov, tudi z zaščitno masko; 

• bivanja v istem zaprtem okolju na katerikoli razdalji brez uporabe mask; 

• potovanje z istim prevoznim sredstvom (avtobus, vlak, avto itd.) na razdalji dveh sedežev v katerokoli smer. 

g) "Karantena" pomeni obdobje izolacije in opazovanja ljudi, ki bi lahko nosili klice, odgovorne za nalezljive bolezni. 

Karantena pomaga preprečiti širjenje bolezni s strani potencialno okuženih ljudi, preden ugotovijo, da so bolni. 

h) "Fiduciarna izolacija" pomeni obdobje izolacije in opazovanja, ki se uporablja za ločevanje ljudi s potrjeno 

nalezljivo boleznijo od tistih, ki niso okuženi.  

 

4. člen - Splošna pravila 

1. Vsi člani šolske skupnosti (šolsko osebje, učenci, družinski člani) in vsi zunanji sodelavci, ki imajo dostop do šolske 

stavbe in njenih uporabnih predelov, so dolžni v celotnem času prisotnosti na  šoli 

 a) nositi masko, označeno z ministrskimi določbami, razen v primerih, ki so posebej predvideni s to uredbo in njenimi 

prilogami, zlasti v zaprtih prostorih, v prisotnosti večje skupine ljudi, kjer ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje 1 

metra in na odprtem, kadar ob prisotnosti večje skupine ljudi ni zagotovljeno vzdrževanje medosebne razdalje 1 metra; 

c) držati medsebojno fizično razdaljo vsaj 1 meter in natančno upoštevati talne ter zidne označbe; 



 

d) redno razkuževati roke s sredstvom za razkuževanje ali jih  umivati z milom in vodo v skladu z ustaljenimi načini 

ravnanja, ki jih predlagajo pristojni organi (Višji inštitut za zdravje, Svetovna zdravstvena organizacija), zlasti pred 

vstopom v učilnice in laboratorije, takoj po stiku z vsakdanjimi predmeti, po uporabi stranišča, po zavrženem robčku 

ter pred in po jedi. 

2. Učenci prvega ciklusa morajo nositi kirurško masko za celotno preživljanje časa v šolskih prostorih, z določenimi  

izjemami (npr. telesna aktivnost, obrok). V zvezi s tem je treba opozoriti, da "za otroke, mlajše od šestih let, obveznost 

ne velja, pa tudi za tiste z različnimi oblikami invalidnosti, ki niso združljive s stalno uporabo maske, ali tiste, ki 

komunicirajo z zgoraj omenjenimi." 

3. Za spodbujanje ustrezne higiene rok učencev in osebja so na več mestih v šolski stavbi, posebej pa v vsaki učilnici 

(z namenom omogočanja higiene rok pri vhodu v učilnico), na voljo sredstva za razkuževanje (dozirniki na osnovi 

vodno-alkoholne raztopine ali drugih učinkovin), vendar prednjači, kljub vsemu omenjenemu, umivanje rok z vodo in 

nevtralnim milom.  

4. Za učence ni potrebna dodatna zaščitna oprema.  

5. Šolski sodelavci ter ljudje, ki se nahajajo na šoli, morajo občasno prezračevati šolske prostore vsako uro za najmanj 

5 minut, tj. vključno s hodniki, telovadnicami, garderobami, knjižnicami, prostori, ki so namenjeni učiteljem, pisarne 

in prostore za specifične storitve.  

6. V primeru, da je član šolske skupnosti (šolsko osebje, učenci, družinski člani) ali katerakoli zunanja oseba, ki je 

imela v zadnjih 14 dneh dostop do šolske stavbe in njenih pripomočkov, pozitivna na SARS-CoV- 2, pa četudi nima 

simptomov, bo šola sodelovala z Oddelkom za preprečevanje širjenja virusa pri lokalni zdravstveni upravi in  

spremljala tesne stike med posamezniki z namenom zgodnjega odkrivanja drugih možnih primerov okužb. 

7. Premiki na šoli morajo biti omejeni na najmanjši možni minimum in v skladu s tu navedenimi navodili. Nujno se je 

potrebno izogibati gneči. 

 

5. člen - Splošni postopki za vstop v šolske prostore 

1. Dostop v šolsko stavbo in njenih dodatkov je prepovedan z vročino nad 37,5 ° C ali v primeru drugih simptomov 

gripe, ki jih je mogoče pripisati COVID-19. V tem primeru je treba ostati doma in se po telefonu posvetovati s 

kvalificiranim zdravstvenim delavcem, tj. družinskim zdravnikom, pediatrom po lastni izbiri, zdravstveno službo ali 

regionalno brezplačno številko. 

2. Dostop v šolsko stavbo in njenih dodatkov je prepovedan tudi vsem, ki so v zadnjih 14 dneh imeli tesne stike z 

osebami, ki so bile pozitivne na SARS-CoV-2 ali prihajajo z ogroženih območij, o katerih bodo nacionalni ali 

regionalni organi sčasoma poročali. 

3. Pred sprejemom otrok, učencev in delavcev v šolo, ki so že imeli pozitiven test na SARS-CoV-2, morajo omenjeni 

predhodno poslati potrdilo o zdravstvenem stanju po elektronski pošti na naslov šole (goic81200c@istruzione.it), v 

katerem je potrjen negativen odvzem brisa na način, ki ga je izdal pristojni teritorialni preventivni oddelek. 

4. Razen za učence je dostop do šolskih prostorov možen le z zelenim potrdilom (green pass) ali z dokumentom, ki 

ustreza pogojem omenjenega potrdila. 

5. Na glavnem vhodu v šolsko stavbo se vzpostavi in hrani register dostopov dobaviteljev in drugih oseb  zunaj šole, 

vključno s starši učencev, z navedbo osebnih podatkov vsakega posameznika (ime, priimek, datum rojstva, kraj 

bivanja), ustrezne telefonske številke in datuma dostopa ter časom zadrževanja. 
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6. Dostop zunanjih dobaviteljev in obiskovalcev je dovoljen le v primeru dejanskih administrativno-poslovodnih in 

operativnih potreb. Pogoj je, da se rezervirajo in razporedijo, kar je predmet registracije podatkov iz prejšnjega člena 

in podpisa izjave, v skladu z DPR 445/2000, 

• zavedati se obveznosti iz 20. člena zakonodajnega odloka 81/2008, da se ravnatelju takoj sporoči vsako možno 

nevarnost za zdravje, vključno s simptomi gripe, ki jih je mogoče pripisati COVID-19, ki prihajajo iz ogroženih 

območij ali tesnega stika z ljudmi, pozitivnimi na virus, v prejšnjih14 dneh in v vseh primerih, v katerih veljavna 

zakonodaja zahteva, da obvestite družinskega zdravnika in zdravstveni organ ter da ostanete doma; 

• da je pred dostopom do šolske stavbe samostojno izmeril telesno temperaturo, ki ni bila višja od 37,5 ° C; 

• da trenutno niso izpostavljeni ukrepu karantene ali fiduciarne izolacije z zdravstvenim nadzorom v skladu z veljavno 

zakonodajo; 

• da nima družinskih članov ali zunajzakonskih partnerjev, ki so bili pozitivni na COVID-19; 

• razumeti in spoštovati vse določbe te uredbe. 

7. V primeru dvomov glede resničnosti navedb lahko pooblaščeno šolsko osebje tudi na zahtevo zavzemajoče se osebe 

nadaljuje s preverjanjem telesne temperature s pomočjo merilca temperature na daljavo. Če je ta temperatura višja od 

37,5 ° C, dostop ni dovoljen. Pri merjenju  telesne temperature bodo zagotovljeni vsi varnostni in organizacijski 

postopki za zaščito osebnih podatkov, zbranih v skladu z veljavno zakonodajo. 

8. Vsekakor je obvezno 

• vnaprej stopiti v stik s tajništvom po elektronski pošti ali po telefonu, da se izognete vsem stikom, ki niso nujno 

potrebni; 

• uporabiti, kadar je to mogoče, orodja za komunikacijo na daljavo (telefon, e-pošta, overjena e-pošta itd.). 

9. Za zaposlene v podjetjih, ki delajo ali so delala v šolskih prostorih (npr. vzdrževalci, dobavitelji itd.) in imajo 

pozitiven bris za COVID-19 v 14 dneh po dostopu v območje šole, mora delodajalec o tem takoj obvestiti ravnatelja. 

Oba morata sodelovati s pristojnim oddelkom za teritorialno preventivo za zagotavljanje potrebnih informacij z 

namenom sledenju stikov. 

 

6. člen - Vloga učencev in njihovih družin 

1. Z namenom obvladovanja nevarnosti okužbe s  SARS-CoV-2 je celotna šolska skupnost pozvana, da sprejme 

ukrepe na osnovi svoje pristojnosti. 

2. Učenci morajo, v skladu s svojo starostjo, pozorno spremljati svoje zdravstveno stanje ves dan in na vseh področjih 

osebnega in družbenega življenja; pot od doma do šole in nazaj, ves čas prisotnosti v šoli in v prostem času. Šola ima 

termometre in jih lahko kadarkoli uporablja za spremljanje situacij, ki vzbujajo dvom, lahko pa tudi na posameznikih 

pri  vhodu v šolo. 

3. Družine so pozvane, da v celoti sodelujejo pri spremljanju zdravstvenega stanja vseh svojih članov v skladu z 

veljavnimi predpisi tega pravilnika in prenovljenim izobraževalnim paktom o soodgovornosti. Pozvane so, da 

sprejmejo odgovorno osebno ter družbeno vedenje in prispevajo k ublažitvi nevarnosti okužbe, tako da ne postavljajo 

v ospredje upravičene potrebe svoje družine. 

4. Za šolsko leto 2021/2022 so do zaključka izrednih razmer COVID-19 posamezni in kolektivni sprejemi staršev v 

navzočnosti učiteljev prekinjeni, razen v primerih, pri katerih je na zahtevo ravnatelja ali učiteljev ovrednotena 

posebna nujnost in resnost. Informativni sestanki med učitelji in starši potekajo prek videokonference na zahtevo 



 

staršev. Učitelju je sestanek posredovan preko elektronskega dnevnika, z izjemo 15 dni pred začetkom vmesnega in 

končnega ocenjevanja. 

5. Če imajo učenci simptome, povezane s COVID-19, morajo ostati doma. Obenem je potrebno poklicati 

zdravstvenega delavca, kot so družinski zdravnik, nujna medicinska pomoč ali regionalna brezplačna številka. 

6. Posebne zdravstvene razmere ranljivih učenk in učencev bodo ocenjene v sodelovanju z Oddelkom za teritorialno 

preventivo, pristojnim zdravnikom in družinskim zdravnikom. Družina posreduje diagnosticirano zdravstveno stanje 

šoli v pisni oziroma overjeni obliki. 

 

7. člen - Razdelitev šolskih stavb na območja in prehode med didaktičnimi dejavnostmi 

1. Vsakemu razredu se glede na odločitev ravnatelja dodeli učilnica. Vsaka učilnica je del območja, za katerega so 

posebej zanjo določeni vhod, stranišča in odlaganje oblačil. 

 2. Z odločitvijo ravnatelja se pripravijo vhodne in izstopne poti, označene z določenimi talnimi in stenskimi 

označbami, ki jih morajo učenci posameznih razredov uporabiti med vstopanjem in izstopanjem. 

3. Zadnji vhod je namenjen učnemu in neučnemu šolskemu osebju. Vsak uslužbenec je odgovoren za spoštovanje 

označb smeri prehajanja med prostori, za vzdrževanje urejene fizične oddaljenosti do drugih prisotnih ljudi ter vstop in 

izstop brez zadrževanja na prehodnih območjih. 

4. Učencem je v času prisotnosti na šoli strogo prepovedano prehajanje iz območja, ki vključuje učilnico, dodeljeno 

njihovemu razredu, v druga območja šolske stavbe; razen ko morajo oditi (pri čemer upoštevajo fizično razdaljo, 

označbe prehajanja med prostori ter nošenje zaščitne maske) 

• v enega od šolskih didaktičnih laboratorijev, v telovadnico, izven šole s svojim razredom le v spremstvu učitelja; 

• na tajništvo ali v druga območja šolske stavbe na izrecno zahtevo člana šolskega osebja ali z dovoljenjem učitelja. 

5. Krajši odmori bodo potekali tudi znotraj območja, dodeljenega posameznemu razredu. Učenci ostanejo v učilnici na 

svojih mestih z zaščitno masko ali pa se lahko pod nadzorom učiteljev ustavijo na hodnikih, dokler je mogoče 

ohranjati fizično razdaljo. Masko je dovoljeno odstraniti le za prigrizek ali pijačo. Če se krajši odmori odvijajo na 

dvorišču, se ta razdeli na območja, ki so razvrščena med posamezne razrede.  

 

8. člen – Načini vstopanja in izstopanja učencev za čas pouka 

1. V urnik posameznih enot šol so vključeni ločeni in omejeni prihodi in odhodi učencev. V primeru prezgodnjega 

prihoda morajo učenci počakati, da se vrata odprejo, ob tem skrbno spoštujejo varnostno razdaljo in pravilno nosijo 

masko. 

2. Ko šolski zvonec oznani pričetek pouka, morajo učenci skupaj z učiteljem/profesorjem hitro in urejeno priti do 

dodeljenih učilnic po vhodnih poteh, dodeljenih vsakemu območju s spoštovanjem varnostne razdalje. V prostorih 

zunaj stavbe se ni dovoljeno zadrževati.  

3. Ko pridejo učenci v svojo učilnico, sedejo za šolsko  klop z zaščitna masko. Med vstopanjem in izstopanjem ni 

dovoljeno stati na hodnikih in drugih skupnih prostorih pred učilnicami. Po vstopu v učilnico učenec ne sme več vstati 

s svojega sedeža. 

4. Po zvonjenju šolskega zvonca mora šolsko osebje zagotoviti nadzor kot veleva posebno določilo ravnatelja. Učitelji, 

pristojni za nadzor med vstopanjem učencev, morajo biti na šoli prisotni ob 7.45. Učitelji, ki imajo prvo uro pouka, 

morajo biti v učilnicah prisotni 5 minut pred začetkom pouka, torej ob 7:55. 
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5. Izhodi po koncu pouka sledijo pravilom urejene evakuacije, pri kateri morajo učenci spoštovati varnostno razdaljo. 

Izhodi so organizirani z upoštevanjem prihodov šolskih avtobusov, kot veleva  posebna odločitev ravnatelja. 

6. Pri odhodu iz šole mora šolsko osebje zagotoviti stalen nadzor za celotno trajanje postopka izstopanja, kot veleva 

posebna odločitev ravnatelja. 

7. Za otroke, ki obiskujejo vrtec, je predviden sprejem med 7.30 in 8.30, prvi odhod od 13.15 do 13.30 drugi pa od  

15.15 do 15.30. Na vhodu starši/skrbniki predajo otroke šolskemu osebju, ki jih pospremi v njihove učilnice: 

nasprotno  je pri odhodu. Starši ali pooblaščeni ne morejo vstopiti v šolsko stavbo. Zapuščanje šolske stavbe ureja 

določba iz točke 5. 

 

 

9. člen - Preventivni ukrepi povezani z izvajanjem didaktičnih dejavnosti 

1. Vsaka učilnica in vsak šolski laboratorij ima določeno zmogljivost. Med izvajanjem didaktičnih dejavnosti morajo 

učenci in učitelji vzdrževati fizično medsebojno razdaljo najmanj 1 meter v učilnicah, laboratorijih in drugih šolskih 

prostorih ter najmanj 2 metra v telovadnici. 

2. Na dvorišču šolske stavbe so stoli in mize za izvajanje pouka na prostem. V okviru razpoložljivosti učitelje vabimo, 

da jih ob lepem vremenu redno uporabljajo. 

3. Tudi med vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi, ki potekajo zunaj šole, morajo vsi vzdrževati varnostno razdaljo in 

spoštovati preventivne ukrepe, kot so predvideni s predpisi, sprejetimi v kraju gostitelja. 

4. Znotraj učilnic in šolskih laboratorijev so opredeljena didaktična območja, znotraj katerih so postavljeni stoli, tabla, 

pametna televizija in drugi učni pripomočki skupne uporabe, oddaljeni na najmanj 2 metra od stene v smeri prve vrste 

šolskih klopi. Pravilno postavitev šolskih miz označujejo talne nalepke nameščene pri zadnjih nogah miz. Razredni, 

predmetni in podporni učitelji poučujejo v določenem učnem območju. Učitelj ne sme zavzeti statičnega mesta med 

učenci. 

5. Učenci lahko zaščitno masko odstranijo med športnimi aktivnostmi v telovadnici (kot predvideva veljavna 

zakonodaja), ki jih lahko izvajajo le v prisotnosti odgovornih učiteljev ali športnih pedagogov. 

6. Med didaktičnimi dejavnostmi v prostorih šole, kjer ni miz in označb, morajo učitelji in učenci v vsakem primeru 

spoštovati fizično medsebojno razdaljo.  

7. Za učilnice in laboratorije je nujno pogosto prezračevanje - vsako uro najmanj 5 minut in kadarkoli nekdo izmed 

učiteljev meni, da je v učilnici to potrebno. 

8. Med pešačenjem do telovadnic, gledališč, konferenčnih dvoran, knjižnic, muzejev in drugih zanimivih krajev, v 

katerih se lahko izvajajo določene vzgojno-izobraževalne dejavnosti, morajo učenci in učitelji držati medsebojno 

varnostno razdaljo 1 meter in upoštevati veljavne predpise Pravilnika za preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2 na 

javnih mestih, v zaprtih prostorih in na prostem. 

 

10. člen - Dostop do stranišč 

1. Dostop do šolskih stranišč je omejen, v predprostoru ni mogoče preseči njihove zmogljivosti. Vsi, ki želijo 

dostopati do stranišč, so razporejeni v urejeni in razmaknjeni vrsti, pri čemer upoštevajo talne označbe, ki usmerjajo 

dostopanje in navajajo največje možno število čakajočih  ljudi. Preden vstopite na stranišče, si morate umiti roke z 

milom in vodo. Za otroke v vrtcu je dostop do stranišč načrtovan (izjemoma se izvaja z neposredno pomočjo šolskega 

osebja) 



 

2. Kdor dostopa do stranišč, poskrbi, da prostor zapusti v popolnem redu. Pred splakovanjem spusti sedež, da omeji 

nastajanje kapljic, ki se lahko razpršijo v okolje. Preden zapusti stranišče, si razkuži roke z razkužilom ali pa jih spet 

umije z vodo in milom. 

3. Kdor opazi, da so stranišča neurejena, da ni vse v redu, mora težavo takoj posredovati šolskim sodelavcem. Težavo 

bodo nemudoma rešili, kot je navedeno v predpisih Pravilnika za preventivo, navedenih v uvodu tega dokumenta. 

4. Da bi omejili druženja, bo v osnovnih in nižjih srednjih šolah dostop učencev do stranišč dovoljen tako med odmori 

kot med poukom, če dovoli učitelj, ki je odgovoren za vrednotenje  občutljivosti in pogostosti prošenj. Šolski 

sodelavci bodo skrbeli za spremljanje stanja, da bi se izognili zlorabam dovoljenj in izgubi potrebnega časa. 

  

11. člen - Dostop do avtomata s hrano, pijačo 

1. Dostop do šolskega avtomata s hrano in pijačo je omejen. V bližini avtomata lahko čaka število ljudi, ki ustreza 

talnim označbam. Kdor želi dostopati do avtomatov s hrano in pijačo, mora biti postavljen v urejeno in razmaknjeno 

vrsto z zaščitno masko. 

 

12. člen - Sestanki in zbori, dejavnosti usposabljanja 

1. Sestanki v prisotnosti kolegijskih organov in različnih učnih delovnih skupin, ki jih skliče ravnatelj ali učitelji 

koordinatorji, ter samostojna delovna in sindikalna srečanja šolskega osebja, morajo potekati v šolskih prostorih, 

primernih za gostovanje določenega števila udeležencev. Varnost udeležencev, je odvisna od zmogljivosti notranjih ali 

zunanjih šolskih prostorov, z natančnim upoštevanjem ukrepov medsebojne fizične razdalje, navedenih v teh 

predpisih. 

2. Priporočljivo pa je, da se taki sestanki odvijajo prek videokonference. Zlasti seje kolegijskih organov lahko 

ravnatelj skliče v skladu z veljavnimi predpisi za vodenje sej kolegijskih organov z uporabo  videokonference. 

3. Srečanja s starši so prekinjena za celotno šolsko leto 2020/2021, vsaj dokler ne bo izdan odlok o prekinitvi izrednih 

razmer COVID-19. 

4. Vsi interni dogodki in kakršnekoli dejavnosti usposabljanja v učilnici so prekinjeni in preklicani, tudi če so že 

organizirani, če ni mogoče zagotoviti ustrezne oddaljenosti; še vedno je mogoče izvesti usposabljanje na daljavo, tudi 

za sodelavce smart workinga. 

 

13. člen - Varnostni ukrepi za osebno higieno 

1. Vsi prisotni na šoli morajo upoštevati vse higienske ukrepe, zlasti pogosto umivanje rok z milom in vodo ter 

razkuževanje s sredstvom za razkuževanje, zlasti po stiku s pogosto uporabljenimi predmeti skupne rabe. 

2. Šola nudi primerna čistilna sredstva za roke. V straniščih so dozirniki mila in navodila za pravilno umivanje rok, 

poleg tega so na tajništvu, v glavnih skupnih prostorih in v bližini vhodov in izhodov sredstva za razkuževanje. 

3. Učenci in vse šolsko osebje naj prinesejo v šolo sredstvo za razkuževanje ter robčke za enkratno uporabo izrecno za 

lastno uporabo. 

4. Učenci ne smejo v času prisotnosti na šoli izmenjati učnega gradiva (knjige, zvezki, pisala, svinčniki, oprema za 

risanje) ali drugih osebnih predmetov (igrače, denar, elektronske naprave, dodatki za oblačila itd.). Zato morajo skrbno 

pretehtati, katere učne materiale, elektronske naprave in druge osebne predmete naj nosijo vsak dan v šolo. 
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14. člen - Čiščenje in sanacija šole 

1. Šolski sodelavci zagotavljajo vsakodnevno čiščenje in občasno sanacijo prostorov, zunanjega okolja, delovnih 

površin in skupnih prostorov. 

2. V šolskih prostorih, kjer so potrjeni primeri COVID-19, se prostor očisti in razkuži z vodo ter  običajnimi detergenti 

pred  njihovo ponovno uporabo. Za razkuževanje je po čiščenju priporočljiva uporaba 1% natrijevega hipoklorita 

(belila). Za površine, ki jih lahko poškoduje natrijev hipoklorit, se po čiščenju z nevtralnim detergentom uporabi 70% 

etanol (etilni alkohol). 

3. Za običajno čiščenje velikih površin se uporabi običajna čistilna sredstva. Za majhne površine, kot so kljuke na 

vratih in omaricah, ročaji za opremo, pohištvo itd. oprema, kot so tipkovnice, zasloni na dotik in računalniške miške, 

pa zahteva čiščenje in razkuževanje z zanje  primernimi čistili s 70% etanolom. 

4. Tipkovnice prodajnih avtomatov razkužimo pred začetkom pouka, na koncu vsakega odmora in na koncu pouka. 

Telefone in domofone v skupni uporabi se po vsakem zaključenem koriščenju razkuži s čistilnimi sredstvi, ki so na 

voljo v šolskih prostorih. 

5. Tipkovnice in računalniške miške v računalniških učilnicah ter druge računalnike za vzgojno-izobraževalno 

uporabo razkužimo na koncu vsake učne enote. Tipkovnice in računalniške miške, ki so na voljo učiteljem, se razkuži 

na koncu pouka. Oprem za telovadbo se na koncu vsake učne enote razkuži. 

6. Med čiščenjem s kemičnimi izdelki se poskrbi za prezračevanje prostorov. Vse površine, pri katerih pride do 

pogostega dotikanja, kot so stene, vrata, okna in stranišča, je treba očistiti s posebno pozornostjo. 

7. Vse postopke čiščenja mora izvajati osebje, ki nosi kirurške maske in rokavice za enkratno uporabo. Po uporabi je 

treba osebno zaščitno opremo za enkratno uporabo (OZO) odstraniti kot potencialno kužen material v ustrezne 

zabojnike. 

 

15. člen – Ravnanje z osebami v šolski ustanovi v primeru znakov okužbe 

1. V primeru, da oseba, ki je prisotna na šoli, razvije vročino ali druge simptome, ki kažejo na diagnozo COVID-19, 

mora omenjena oseba o tem obvestiti ravnatelja ali enega njegovih sodelavcev. Potrebno jo je nemudoma pospremiti v 

prostor, predviden za okužene z virusom, ob čemer se med drugim poskrbi za takojšnjo vrnitev na dom. 

2. Če simptomi zadevajo učenca, mora šolski sodelavec, ki je simptome ugotovil, obvestiti šolskega predstavnika za 

COVID-19 Šolsko osebje, pristojno za nadzor učenca, mora ohranjati razdaljo najmanj 2 metra. 

3. Šolski predstavnik za COVID-19 ali nekdo, ki je za to odgovoren mora: 

- Nemudoma obvestiti starše ali skrbnike.  

- Pospremiti učenca v sobo, namenjeno omejevanju širjenja virusa.  

- Preveriti morebitno povišano telesno temperaturo (to dejanje lahko izvede tudi šolski sodelavec, imenovan za 

nadzorovanje) s termometrom, pri uporabi katerega ne pride do telesnega stika. 

- Mladoletno osebo bo nadzoroval šolski sodelavec (ki ne tvega resne okužbe z virusom COVID-19; kot so že 

obstoječe kronične bolezni), ki mora, kjer je to mogoče, vzdrževati medsebojno razdaljo najmanj 1 meter in nositi 

kirurško masko do prihoda staršev ali skrbnikov. 

- Če je učenec starejši od 6 let in mu telo dopušča, mora nositi kirurško masko. 

- Vsak, ki pride v stik s potencialno okuženim primerom, mora biti opremljen s kirurško masko, vključno s starši ali 

skrbniki, ki gredo pridejo v šolsko stavbo, da ga odpeljejo domov. 



 

- V primeru odsotnosti maske paziti na ustrezno higieno kašlja (kašljanje in kihanje neposredno v papirnati robček ali 

v pripogib komolca). Uporabljene robčke naj učenec, če le mogoče,  pospravi sam, tako, da jih pospravi v zaprto 

vrečko. 

- Nato,  ko se učenec z znaki okužbe vrne domov, je potrebno očistiti in razkužiti vse površine prostora, kjer se je 

potencialno okuženi nahajal.  

- Starši se morajo za klinično sliko obrniti na PLS/GP. 

- V primeru suma okužbe z virusom COVID-19 PLS/GP zahteva nemudoma test za določanje bolezni in ga sporoči 

Oddelku za preventivo. 

- Oddelek za preventivo izvede omenjeni test. 

- Preventivni oddelek si prizadeva za poglobitev epidemiološke preiskave in postopkov, ki sledijo. Če je test pozitiven, 

se primer zabeleži. Začne se iskanje stikov in izredni sanacijski ukrepi določenih prostorov šolske strukture. 

- Za vrnitev v skupnost je potrebno počakati na klinično okrevanje (tj. popolna odsotnost simptomov). 

- Potrditev popolnega okrevanja določajo specifični protokoli Oddelka za preventivo. 

- Šolski predstavnik za COVID-19 mora oddelku za preprečevanje širjenja virusa posredovati seznam sošolcev in 

učiteljev, ki so bili v stiku s potencialno okuženim v 48 urah pred pojavom simptomov. 

- Tesnim stikom, ki jih je oddelek za preprečevanje širjenja virusa določil z običajnimi postopki, bo odrejena 

karantena na podlagi veljavne zakonodaje in protokolov. 

- Oddelek za preventivo bo določil najprimernejši postopek glede morebitnega preverjanja šolskega osebja in učencev. 

- V primeru postavljene diagnoze, ki ni COVID-19 (negativni bris), bo oseba ostala doma do popolnega okrevanja 

glede na smernice PLS/GP.  

 

16. člen – Ravnanje z ranljivimi skupinami delavcev in učencev 

1. Za ranljivo skupino delavcev so opredeljene osebe, ki so najbolj izpostavljene nevarnosti okužbe zaradi starosti ali 

zdravstvenega stanja, ki temelji na šibkemu imunskemu sistemu. Vanjo je vključena patologija COVID-19, izvidi 

onkoloških bolezni, izvajanje nujnih terapij ter diagnosticirane bolezni, ki predstavljajo večje tveganje. Potrditev 

ranljivih delavcev opravi pristojen zdravnik na pobudo omenjenega delavca.  

2. Za ranljivo skupino učencev so opredeljene osebe, ki so izpostavljene večjemu tveganju okužbe z virusom  COVID-

19. Posebno zdravstveno stanje učencev bo ocenjeno v sodelovanju z oddelkom za teritorialno preventivo in 

pediatrom/družinskim zdravnikom. Družina mora šoli predložiti vse pisne vire/dokumente, ki opisujejo in potrjujejo 

zdravstveno stanje svojega otroka. 

 

17. člen - Dostava-prevzem gradiva s strani uporabnikov/dostop uporabnikov do pisarn, tajništva 

1. Zaradi obstoječe možnosti, da bodo morali uporabniki dostaviti različno gradivo ali omogočiti njihovo zbiranje se 

mora ta dejavnost izvajati samo po predhodnem dogovoru po e-pošti ali telefonu. Uporabnik lahko v določenih 

časovnih terminih (ki jih občasno določi DSGA) omogoči šolskemu osebju čiščenje prostorov v preostalem času. 

2. Osebje, ki se ukvarja z dostavo ali zbiranjem materialov, mora upoštevati to, kar je določeno v Pravilniku: nositi 

kirurško masko, od šolskih delavcev naj bo oddaljeno najmanj en meter; če je mogoče, je potrebno ostati v prostorih 

šole in čakati, da bo dostavljeno zahtevano gradivo ali kako drugače slediti dežurnemu sodelavcu (v vsakem primeru 
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odgovornemu osebju), vedno na razdalji najmanj enega metra, do mesta, kjer se gradivo odlaga, dvigne in zapustiti 

stavbo. 

3. Dostop do tajništva bo dovoljen le po dogovoru po elektronski pošti ali telefonu. 

4. Uporabniki bodo v pisarne sprejeti samo in izključno z zelenim potrdilom, ob nošenju zaščitne maske ter po tem, ko 

si bodo očistili roke. 

 

18. člen - Predpisi za dobavo materiala 

1. Spodaj so navedeni načini dostave materiala s strani zunanjih dobaviteljev: 

a) dobavitelj se mora s šolskim osebjem, s katerim je imel stike za dobavo, dogovoriti o datumu in času dostave 

gradiva; 

b) z osebjem iz 1. točke se mora dogovoriti o načinih vstopa, prevoza in izstopa, o določenih poteh in urah, da se 

zmanjša možnosti za stike z zaposlenimi; 

c) dobavitelji/prevozniki in/ali drugo zunanje osebje morajo za dostop do šolskih prostorov nositi rokavice in zaščitno 

masko ter imeti covid potrdilo; 

d) osebje, odgovorno za prevzem materiala, mora nositi rokavice in zaščitno masko; 

e) material mora biti na varni razdalji in prevzet po zaključenih postopkih in šele po odhodu prevoznika; 

f) dobavitelji/prevozniki in/ali drugo zunanje osebje ne smejo uporabljati šolskih stranišč; 

g) dobavitelji/prevozniki in/ali drugo zunanje osebje ne smejo dostopati do notranjih prostorov šole, razen v primeru 

dostave težkih materialov, pri katerem je obvezna uporaba rokavic in zaščitne maske. Treba je imeti covid potrdilo. 

 

19. člen - Vzdrževalne dejavnosti neodvisnih podjetij 

Spodaj so navedeni načini dostopa tujih podjetij do šole: 

1. Odgovorna oseba podjetja, ki bo imela dostop, mora datum dostopanja do šole sporočiti osebju šole, s katero je 

imela stik za dobavo po telefonu ali elektronski pošti. 

2. Za inšpekcijske preglede 

a. se bo vodja podjetja pogovarjal z osebjem iz 1. točke glede na dejavnosti, načine vstopa, prevoza  in izstopa, o 

vnaprej določenih poteh in urah, da se zmanjšajo možnosti za stike s prisotnim osebjem; 

b. zunanje osebje mora za dostop do šolskih prostorov nositi rokavice in zaščitno masko; 

c. zunanje osebje mora za dostop do notranjih prostorov šole imeti covid potrdilo; 

d. šolsko osebje, odgovorno za spremljanje podjetja pri inšpekcijskem pregledu, mora nositi rokavice in zaščitno 

masko;  

3. za delovne aktivnosti mora izvršno podjetje ali naročnik (občina/UTI/regija) izdelati DUVRI ali PSC, da se 

organizira posebne ukrepe preventive in zaščite; glede na raznolikost dejavnosti, ki jih je mogoče izvesti, jih bo 

delodajalec posebej ocenil v sodelovanju z RSPP in po možnosti s pristojnim zdravnikom. 

 



 

 

Priloge k Pravilniku 

 

• Priloga I – Navodila o načinih delovanja tehničnih in upravno-pisarniških sodelavcev 

• Priloga II – Navodila o načinih delovanja šolskih sodelavcev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA I - Navodila o načinih delovanja tehničnih in upravno-pisarniških sodelavcev 
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Stopnja tveganja za šolske sodelavce ATA velja za nizko. Zato se poleg navedb v Pravilniku, ki vsebujejo ukrepe za 

preprečevanje in omejevanje širjenja SARS-CoV-2, upoštevajo naslednja posebna navodila: 

• masko lahko odstranite samo, če se nahajate v svojem delovnem prostoru, pri čemer mora biti medsebojna razdalja 

med kolegi najmanj 1 meter; 

• ker je nemogoče zagotoviti stalno razkuževanje površin in delovnega materiala, je priporočljivo, da vedno 

uporabljate rokavice za enkratno uporabo. Ne dotikajte se ust, nosu in oči; 

• če je v času delovne aktivnosti težko nositi rokavice, si pogosto umivajte roke v skladu s pravili Ministrstva za 

zdravje. Nosite rokavice po potrebi, zlasti pri rokovanju z dostavljenimi predmeti (dokumenti, pošta , paketi itd.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA II - Navodila o načinih delovanja šolskih sodelavcev 

 

Stopnja tveganja za šolske sodelavce velja za srednje nizko. Zato se poleg navedb v Pravilniku, ki vsebujejo ukrepe za 

preprečevanje in omejevanje širjenja SARS-CoV-2, upoštevajo naslednja posebna navodila: 

• ker se ne more zagotoviti stalnega razkuževanja površin in delovnega orodja, uporabljajte vedno rokavice za 

enkratno uporabo in pazite, da se ne dotikate ust, nosu in oči; 

• če je v času delovne aktivnosti težko nositi rokavice, si pogosto umivajte roke v skladu s pravili Ministrstva za 

zdravje. Nosite rokavice po potrebi, zlasti pri rokovanju z dostavljenimi predmeti (dokumenti, pošta, paketi itd.); 

• na glavnem vhodu je dozirnik s sredstvom za razkuževanje, s katerim lahko ob pričetku dela razkužite telefon, 

tipkovnice, računalniške miške in druge predmete namenjeni skupni rabi. 

 

Upoštevajte tudi dolžnosti šolskih sodelavcev: 

1. odpiranje in zapiranje šole; 



 

2. odpiranje in zapiranje prostorov; 

3. čiščenje in razkuževanje okolja; 

4. storitve na vhodu (telefonski klici, sprejem uporabnikov); 

5. pošiljanje in zbiranje pošte na poštnih uradih ali drugih špediterskih agencijah, 

 

zaradi česar se jemlje v obzir naslednja opažanja: 

• ob prihodu v šolo se že nosijo rokavice za odpiranje vrat, vhodnih in izhodnih vrat stavbe in notranjih prostorov; 

• vsak delavec mora imeti na voljo dovolj prostora za shranjevanje osebnih potrebščin in oblačil; 

• čistila v prostorih: vedno delajte z rokavicami in zaščitnimi maskami za enkratno uporabo; 

• vedno temeljito očistite prostore in razkužujte telefone, računalniške tipkovnice in miške, delovne površine, stole, 

ročaje vrat in oken, stikala za luči in druge predmete skupne rabe; 

• po odlaganju smeti v zabojnike za smeti, ki jih boste postavili na ulico za odvoz, uporabljene rokavice odstranite in 

zavrzite; 

• za šolskega delavca, ki je določen za sprejemanje oseb: nosite vedno rokavice, medtem ko uporabljate telefon. Druga 

možnost je, da razkužilo uporabljate občasno, vsako uro, ali si umivajte  roke v skladu s pravili, ki jih narekuje 

Ministrstvo za zdravje. Naprave ob vsaki menjavi izmene  razkužite s posebnim razkužilom; 

• na koncu izmene si šolski delavec nadene nove rokavice, pobere osebne stvari ter zapusti šolo, ne da bi se zadrževal 

v skupnih prostorih; 

• šolski sodelavci, ki morajo za pošiljanje ali zbiranje pošte na poštni urad ali druge agencije, morajo nositi rokavice in 

zaščitno masko. Po prejemu pošte se morajo napotiti naravnost proti ciljni ustanovi. Ko se vrnete z vsebino na 

šolo/tajništvo, si umijte roke ali jih razkužite s sredstvom za razkuževanje in vrzite rokavice, ki ste jih uporabljali, v 

posebne zaboje za potencialno nalezljive odpadke, in jih zamenjajte z novim parom; 

• šolski sodelavci, ki zapustijo šolsko stavbo zadnji, zaprejo vrata v rokavicah. Šele po zaprtju vrat rokavice odstranijo 

ter jih vržejo v posebno vrečko, ki jo morajo imeti s seboj in jo zavreči v najkrajšem možnem času. Tisti, ki zapustijo 

šolo z avtomobilom ali drugim prevoznim sredstvom, snamejo rokavice pred odhodom iz šole, jih spravijo v posebej 

priskrbljeno vrečko, si nadenejo nov par  rokavic, vozilo odpeljejo z dvorišča, zaprejo vrata, odstranijo rokavice in jih 

pospravijo v isto vrečko, ki jo bodo zavrgli v najkrajšem možnem času; 

• prostore, v katere zahajajo ljudje, prezračite vsako uro, ne manj kot 5 minut; 

• poskrbite, da so na straniščih dozirniki tekočega mila in papirnate brisače za roke. Preverite, ali so pipe pravilno 

zaprte. Preverite tudi prisotnost sredstva za razkuževanje, ki se nahajajo na različnih točkah šolske stavbe; 

• ko se zaščitna maska za enkratno uporabo, ki jo nosite, zmoči, jo zavrzite in jo zamenjajte z novo. 

 

 

 

 

 



VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI | T.V.I.P. 2018 - 2021|Š.L.: 2021/2022 
 

 

 

SMERNICE ZA DIGITALNO  INTEGRIRANO DIDAKTIKO 
V OTROŠKIH  VRTCIH ( DID) 

 
 Način izvajanja DID bo potekal na podlagi pedagoške presoje vzgojiteljic, glede na potrebe in značilnosti 

otrok posameznega oddelka. 
 

Vzgojiteljice bodo prilagodile učni načrt. 
 

Didaktični pouk / (pouk na daljavo) na daljavo bo stekel dvakrat tedensko. 
 

Ojačen pouk bo stekel enkrat tedensko in bo načrtoval/izbral skupno temo za vse vrtce. 

Pouk verouka bo tudi stekel enkrat tedensko. 

V primeru zaprtja šol, bodo sestanki in pogovori potekali po platformi G-Suite (G-Classroom). 
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PRAVILNIK ZA POUK NA DALJAVO ZA OSNOVNO ŠOLO  

 
V slučaju ponovne ukinitve pouka v prisotnosti je zbor učnega osebja odločil, da zagotovi učencem kontinuiteto 
učnega procesa in doseganje učnih ciljev v sklopu programiranih učnih načrtov, tako da prilagodi didaktične 
vsebine in oblike dela, da bodo te povsem enakovredne standardnemu izobraževanju v prisotnosti v šoli. Glede 
na to bodo veljavna naslednja pravila za šolanje na daljavo: 

1. SPLETNO OKOLJE 

Šola uporablja spletno okolje G-Suite za poučevanje/učenje na daljavo. Starši morajo imeti šolski elektronski 
naslov zase in za svoje otroke. S tem naslovom bodo učenci uporabljali omenjeno spletno orodje. 

Starši učencev, ki imajo resne težave, ker nimajo ustrezne tehnologije ali internetne povezave, naj to 
nemudoma sporočijo tajništvu, ki jim bo nudilo vsa navodila. 

URNIK 

Na spletno okolje G-Suite (G-Classroom) učitelji tedensko nalagajo naloge, posnetke in vse potrebno 

za dejavnosti in naloge tistega tedna. V prvih dneh pouka na daljavo sporočijo družinam urnik 

sinhronih srečanj preko G-Meet-a. 

PREDMETNIK 

1. in 2. razred 
 

3 slovenščina (od katerih bo ena sinhrona) 

3 italijanščina (od katerih bo ena sinhrona) 

3 matematika (od katerih bo ena sinhrona) 

1 angleščina (vsaka dva tedna bo ena sinhrona) 

1 zgodovina/zemljepis/naravoslovje 

1 gibalna/umetnost/glasba/tehnologija 

1 Verouk 

 

3., 4. in 5. razred 
 

3 slovenščina (od katerih bo ena sinhrona) 

3 italijanščina (od katerih bo ena sinhrona) 

3 matematika (od katerih bo ena sinhrona) 

1 angleščina (vsaka dva tedna bo ena sinhrona) 

1 zgodovina 

1 zemljepis 

1 naravoslovje 

1 gibalna/umetnost/glasba/tehnologija 

1 verouk 

 

Učenci naj bodo delavni in marljivi pri vseh predmetih, tudi pri vzgojah. 

Roke oddaje nalog na platformi določijo učitelji. Učenci naj se jih držijo, saj sprotno opravljanje nalog pripomore 
k utrjevanju snovi, preprečuje prenašanje obveznosti in posledično prenasičenost s šolskim delom. Hkrati pa 
krepi učenčevo odgovornost do dela in je pokazatelj odnosa do predmeta. Prav zaradi tega se bo pri 
vrednotenju upoštevalo tudi učenčev pristop in odnos do dela. 
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ODGOVORNOST IN SAMOSTOJNOST 

Šolsko delo in naloge so namenjene učencem, ki jim zaupamo in pričakujemo, da jih opravljajo čim bolj 
samostojno. Starši lahko pomagate pri tehničnih nastavitvah in v nižjih razredih z branjem učiteljevih navodil. 
Če učenec sam rešuje naloge, lahko učitelji primerno naravnajo svoje delo in so mu v pomoč. 

KOMUNIKACIJA 

Za katerokoli delo, tudi šolsko, je komunikacija nujno potrebna. Če učenci naletijo na nejasnosti in težave, naj 
starši stopijo v stik s posameznim učiteljem preko službenega mejla (ime.priimek@vsgorica.net). 

V tem času bodo vsi sestanki (med katerimi roditeljski sestanek) potekali preko platforme G-Meet. 

OCENJEVANJE 

Pouk na daljavo je spremenil tudi kriterije ocenjevanja. Odločili smo se, da se bomo osredotočili na formativno 
ocenjevanje. Upoštevali bomo učenčevo: 

 sodelovanje pri učenju na daljavo; 

 
upoštevanje navodil, marljivost in natančnost pri opravljanju šolskega dela; 

pridobivanje in razvijanje kompetenc; 

rednost pri oddaji nalog. 

 
Naloge bodo ocenjene glede na zgornje kriterije. 
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PRAVILNIK ZA POUK NA DALJAVO ZA SREDNJO ŠOLO 
 

 
Uvodno pojasnilo 

 

V slučaju ponovne ukinitve pouka v prisotnosti bo didaktika na daljavo potekala po naslednjih pravilih: 

 
1. SPLETNO OKOLJE 

 

Šola uporablja spletno okolje G-Suite za poučevanje/učenje na daljavo. Starši morajo imeti šolski elektronski 
naslov zase in za svoje otroke. S tem naslovom bodo učenci uporabljali omenjeno spletno orodje. 
Starši učencev, ki imajo resne težave, ker nimajo ustrezne tehnologije ali internetne povezave, naj to 
nemudoma sporočijo tajništvu, ki jim bo nudilo vsa navodila. 

 
2. URNIK IN PREDMETNIK 

 

Na spletno okolje G-Suite (G-Classroom) profesorji sprotno nalagajo naloge, posnetke in vse potrebno za 
učne dejavnosti. V prvih dneh pouka na daljavo sporočijo družinam urnik sinhronih srečanj preko G-Meet-a. 
Tedenska razporeditev sinhronih dejavnosti, upoštevajoč: 

- starost učencev 
- sposobnost koncentracije 
- ergonomske in očesne negativne posledice večurnega dela z računalnikom 
- pogoje domačega dela 
- zmogljivost družin 

bo sledeča: 
TEDENSKI URNIK: sinhroni pouk 
(od ponedeljka do petka) 

1.ura 8.10 – 8.40 

 pavza (10') 

2.ura 8.50 – 9.20 

 pavza (10') 

3.ura 9.30 – 10.00 

 pavza (10') 

4.ura 10.10 – 10.40 

 pavza (10') 

5.ura 10.50 – 11.20 

 pavza (10') 

6.ura 11.30 – 12.00 

 
Ob sobotah se bo pouk zaključil ob 10.40 

 
Učenci naj bodo delovni in marljivi pri vseh predmetih, tudi pri vzgojah. 
Roke oddaje nalog na platformi določijo profesorji, so učencem vedno vidni, zato naj se jih držijo. Sprotno 
opravljanje nalog namreč pripomore k utrjevanju snovi, preprečuje prenašanje obveznosti in posledično 
prenasičenost s šolskim delom. Hrati pa krepi učenčevo odgovornost do dela in je pokazatelj odnosa do 
predmeta. Prav zaradi tega se bo pri vrednotenju upoštevalo tudi učenčev pristop in odnos do dela. 
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3. ODGOVORNOST IN SAMOSTOJNOST 

Sprejemanje oblike pouka na daljavo ni za vse učence enaka, za nekatere je zahtevnejše in bomo to tudi 
primerno upoštevali. Šolsko delo in naloge pa so namenjene učencem in zato učencem zaupamo in 
pričakujemo, da jih opravljajo sami, brez starševske ali druge pomoči. Starši lahko pomagate pri tehničnih 
nastavitvah, ne pa pri reševanju nalog. Samo, če učenec sam rešuje naloge, lahko profesorji primerno 
naravnajo svoje delo in so mu v pomoč. 

 
 

4. KOMUNIKACIJA 

Za katerokoli delo, tudi šolsko, je komunikacija nujno potrebna. Če učenci naletijo na nejasnosti in težave, naj 
starši stopijo v stik s posameznim profesorjem preko službenega mejla (ime.priimek@icgorizia.net). 
V tem času bodo vsi sestanki in govorilne ure potekali preko platforme G-Meet. 

 
 

5. OCENJEVANJE 

Pouk na daljavo je spremenil tudi kriterije ocenjevanja. Odločili smo se, da bomo vzpostavili formativno 
vrednotenje, in sicer upoštevali bomo učenčevo: 

 zanimanje; 
 sodelovanje; 
 delavnost in pridobivanje kompetenc; 
 doslednost in marljivost pri opravljanju šolskega dela; 
 spoštovanje časovnih rokov. 

Vse dane naloge bodo ocenjene glede na zgornje kriterije. 
 

 

PROTOKOL ZA SPREJEM IN INKLUZIJO 
UČENCEV  TUJCEV 

 
Protokol za sprejem in inkluzijo učencev tujcev je dokument, ki ga zbor učnega osebja odobri in ki je sestavni 
element Triletne vzgojno izobraževalne ponudbe vsake šole. Vsebuje kriterije, principe in navodila za vpis in 
vključevanje učencev tujcev, določa vlogo in naloge učiteljev, tajništva, kulturnih posrednikov. Določa 
postopke sprejema in dejavnosti za hitrejše dojemanje slovenskega jezika. 

Dokument sproti dopolnjujemo na podlagi potreb, ki se sproti pojavijo. 

 
 

1. Naloge tajništva 

 nuditi staršem vse informacije glede vpisa v šolo; 

obrazložiti vsebine vpisnih pol in ponuditi ustrezno pomoč; 

določiti datum srečanja staršev z ravnateljem, oz. vodjo šole in razredničarja; 

določiti skupaj s starši datum vstopa v razred; 

 
1. Naloge spremne komisije oz. razredničarja 

 pregled dokumentacije; 

pogovor s starši; 
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pogovor z učencem/učenko; 

določitev razreda; 

učencu predstavi šolske prostore in šolski pravilnik; 

posreduje ostalim učiteljem vse potrebne informacije o učencu/učenki; 

preveri jezikovne kompetence učenca/učenke; 

če potrebno, poskrbi za kulturnega oz. jezikovnega posrednika; 

organizira dodatne ure pouka slovenskega jezika; 

omogoča redne stike med šolo in družino; 
 
 

1. Sprejem v razred: naloge razredničarja 

 seznani učence o prihodu novega sošolca in jim nudi nekaj osnovnih informacij; 

posveti nekaj časa sprejemu novega učenca in medsebojnemu spoznavanju; 

določi učenca tutorja, ki bo novemu sošolcu pomagal pri spoznavanju novega okolja in šolskega 
pravilnika; 

preveri učenčeve močne in šibke točke ter organizira, v sozvočju z razrednim svetom, oblike 
podpornega pouka; 

omogoča učencu posredovanje lastne kulture in jezika ostalim sošolcem v luči medsebojne 
obogatitve; 

skrbi, da ocenjevanje poteka upoštevajoč ustrezna merila za ocenjevanje znanja, kjer se upošteva 
nivo spremljanja pouka slovenščine kot drugega ali tujega jezika ob izbranih in ustrezno 
prilagojenih vsebinah. 

 

Pri sprejemanju in inkluziji učencev tujcev sodelujejo, v skladu s svojimi pristojnostmi, vse šolske komponente, 
starši in strokovne službe na teritoriju. Skupni namen je, da oblikujejo učencu življenske in učne pogoje, ki mu 
bodo omogočile najvišjo možno stopnjo vsestranskega razvoja in dosežkov z ozirom, na njegove zmožnosti in 
talente. 
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DOGOVOR O VZGOJNI SOODGOVORNOSTI ZA SREDNJO 
ŠOLO  

 
UVOD 

Šola je učno okolje, v katerem naj se spodbujajo osebnostno oblikovanje, vključevanje v družbeno tkivo in 
državljanska rast vsakega učenca. K uzaveščanju pravil odločno prispeva dejansko sodelovanje s starši oz. 
skrbnikom, zato je cilj šole vzpostavitev vzgojnega zavezništva s starši oz. skrbmikom ob stalni povezanosti, 
vendar ob upoštevanju vloge posameznih strani. Specifičnost naše šole, šole s slovenksim učnim jezikom, 
zahteva še, da se v njej krepita in gojita slovenski jezik in kultura. 
Zasledujoč ta cilj in v skladu s Statutom dijakinj in dijakov (OPR 249/1998 in OPR 235/2007), 

PREDLAGA 

naslednji vzgojni dogovor o vzgojni soodgovornosti z namenom, da bi podrobno in soglasno začrtali dolžnosti 
in pravice v odnosih med neodvisno šolsko ustanovo, starši oz. namestniki in učenci. 

Spoštovanje tega dogovora je nujen pogoj za vzpostavitev vzajemnega zaupanja, okrepitev ciljev izobraževalne 
ponudbe in vodenje učencev k šolski uspešnosti. 

 

 
UPOŠTEVANA DOLOČILA 

MO št. 5843/A z dne 16. okt. 2006 Smernice o demokratičnem državljanstvu in zakonitosti 

OPR št. 249 z dne 24. jun. 1998 Pravilnik s Statutom dijakinj in dijakov drugostopenjske šole 

MO št. 16 z dne 5. febr. 2007 Splošne smernice in posegi na državni ravni za preventivo in mladostniško 
nasilnost 

MO št. 30 z dne 15. marca 2007 Smernice in navodila glede uporabe mobilnega telefona in drugih elektronskih 
naprav med poukom in kazenski posegi. Dolžnost nadzora in soodgovornosti staršev in učnega osebja 

OPR št. 235 z dne 21. nov. 2007 Pravilnik s popravki in dopolnili OPR št. 349 z dne 24. jun. 1998, ki zadeva Statut 
dijakinj in dijakov drugostopenjske šole 

 
 
 

 

PRAVICE DIJAKOV PO STATUTU 

DIJAKINJ IN DIJAKOV 

 
UČENEC SE OBVEZUJE, DA 

STARŠI OZ. SKRBNIK SE 

OBVEZUJEJO, DA 

 
ŠOLA SE OBVEZUJE, DA 

Pravice 
2. člen, 1. odstavek: 
Dijak ima pravico do 
kakovostnega kulturnega in 
poklicnega izobraževanja, ki 
naj-tudi z usmerjanjem– 
spoštuje in ovrednoti 
istovetnost posameznika ter 
sprejema različnost pogledov. 

obiskuje pouk, je olikan in 
spoštuje druge osebe, njihovo 
istovetnost in mišljenje, 
vendar ne samo med 
poukom, ampak tudi v 
odsotnosti profesorja in po 
pouku; 
se redno in odgovorno uči; 
si osebno prizadeva izboljšati 
morebitne neuspehe 
predvsem z lastnimi močmi in 
z najboljšo izrabo vseh 

skrbijo za redno obiskovanje 
pouka lastnih otrok, jih 
nadzirajo in jim pomagajo, da 
koristijo pravico 

izobraževanja; 
sodelujejo s šolo pri vzgojni in 
učni dejavnosti ob 
spoštovanju profesorjeve 
didaktične svobode, 
spodbujajo ter spoštujejo 
skupne didaktične in vzgojne 
izbire profesorjev ter z njimi 

nudi vsa potrebna sredstva za 
kakovostno izobrazbo; 

nudi mirno in spodbudno 
vzgojno okolje, kjer je prostor 
za razumevanje in pogovor; 

pripomore k zavestnim in 
pozitivnim izbiram dodatnih 
dejavnosti; 
izboljša učne dosežke s 
posegi, namenjenimi 

posameznikom ali manjšim 
skupinam; 
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 ponujenih šolskih storitev ter 
z odgovornim usklajevanjem 
učnih obveznosti z obšolskim 
in izvenšolskim 

udejstvovanjem; 
redno prinaša k pouku šolske 
potrebščine; 
vestno spoštuje šolski urnik in 
opraviči, kot to določa 
pravilnik šole, morebitne 
zamude ali izostanke od 
pouka; 
odgovorno sodeluje pri 
dejavnostih 

samospoznavanja, pri 
iskanjuin in razvijanju lastnih 
interesov in zmogljivosti 
aktivno sodeluje pri vseh 
dejavnostih šolskega in 
poklicnega usmerjanja. 

pozitivno in vzajemno 
sodelujejo; 
sledijo šolskemu delu lastnega 
otroka, ga spodbujajo in 
motivirajo za učenje ter 
preverjajo izvajanje in časovni 
obseg domačega dela. Še 
posebej pomagajo otroku pri 
dograjevanju morebitnega 
pomanjkljivega znanja, tako 
da ga opozarjajo na njegove 
odgovornosti in nadzirajo 
otrokovo učinkovitost 

sodelovanja pri raznih 
pobudah, ki jih nudi šola, ali 
pa zanj poskrbijo drugače; 
nudijo vse potrebne podatke 
za boljše poznanje učenca 
profesorjem, zasebne pa 
ravnatelju ali razredniku; 
pri usmerjanju sodelujejo 
sinergično s profesorji; 

skrbijo, da otrok redno 
obiskuje pouk, preprečuje oz. 
omejuje izostanke od pouka, 
zamude in predčasne izhode 
iz šole; ob razrednikovem ali 
ravnateljevem opozorilu na 
neopravičene odsotnosti takoj 
preverijo otrokove odsotnosti 
in po možnosti posredujejo 
razredniku ali ravnatelju 

opravičilo; 
redno pregledujejo šolsko 
knjižico, s čimer ovrednotijo 
pomen šolskih uspehov in 

primernega vedenja; 
spodbujajo lastne otroke k 
spoštovanju, sodelovanju in 
solidarnosti do drugačnih; 
se udeležujejo rednih 
sestankov, ki jih šola namenja 
družinam; 
spoštujejo jezikovno 
posebnost šole; 
spodbujajo in motivirajo 
otroka za uporabo slovenščine 
v razrednih in drugih 
situacijah. 

daje jasna in točna navodila za 
vsako dejavnost in zahteva 
spoštovanje rokov in 
določenih postopkov; 
pomaga učencem pri 
usvajanju primernejše učne 
metode; 
poudarja pomembnost 
rednega obiskovanja pouka; 
pravočasno obvešča starše o 
otrokovih odsotnostih, 
zamudah in predčasnih 
izhodih; 
vrednoti jezikovno posebnost 
šole; 
spodbuja učence k aktivni 
uporabi slovenskega jezika. 
podpira učence v 
samospoznavanju tako, da 
ovrednoti njihova zanimanja, 
zmogljivosti in sposobnosti. 
Organizira šolsko in poklicno 
usmerjanje. 

2. člen, 2. odstavek: 
Šolska skupnost spodbuja 
solidarnost med svojimi člani 
in ščiti dijakovo pravico do 
zasebnosti. 

vključi svoje starše oz. 
skrbnika v dialog s šolo; 
spoštuje pravico drugih do 
zasebnosti; 
se ne bo posluževal spletnih 
strani za širjenje infromacij in 
posnetkov o vrstnikih in 
šolskem osebju. 
ne bo izvajal spletnega nasilja 
nad vrstniki in ne bo zlorabljal 
osebnih podatkov. 

spoštujejo pravico drugih do 
zasebnosti, še posebno med 
pogovornimi urami oz. 
roditeljskimi sestanki; 
bo nadzorovala mladoletnega 
otroka pri uporabi spletnih 
strani in drugih medijev (pod 
14. letom objavljanje na 
spletu ni dovoljeno). 

da spoštuje zasebnost 
učencev in njihovih staršev oz. 
skrbnika tako, da ne širi 
informacij o njihovem 
zasebnem življenju; 
opozori učence o nevarnostih 
spleta in o pravilni rabi le-tega; 
organizira predavanja z 
izvedenci Poštne policije. 

Seznani učence z osnovami 
samozaščitniškega vedenja na 
spletu. 

2. člen, 3. odstavek: 
Dijak ima pravico, da je 
seznanjen z odločitvami in 

se seznani s šolsko ureditvijo 
in šolskim pravilnikom ter 

se seznanijo z organizacijo 
šole, šolskim pravilnikom in 

predstavi in razloži staršem oz. 
skrbniku in učencem šolski 
pravilnik; 



VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI | T.V.I.P. 2018 – 2021 |Š.L.: 2021/2022 
 

 
 
 

pravili, ki urejajo šolsko 
življenje. 

spoštuje organizacijske 
odredbe; 
spozna svoje pravice in 
dolžnosti. 

prispevajo k spoštovanju 
organizacijskih odredb. 

zahteva in nadzoruje 
spoštovanje šolskega 
pravilnika in navodil, ki so jih 
za učence izdali pristojni 
organi; 
takoj sporoči staršem oz. 
skrbniku morebitno 
neizpolnjevanje dolžnosti 
njihovih otrok in posledične 
ukrepe. 

2. člen, 4. odstavek: 
Dijak ima pravico, da se 
aktivno in odgovorno 
udeležuje šolskega življenja. 
Pri načrtovanju in določanju 
didaktičnih ciljev, organizaciji 
šolskega življenja, kriterijih 
ocenjevanja ter izbiri 
učbenikov in didaktičnega 
materiala, to se pravi pri 
izbirah, ki so v pristojnosti 
ravnatelja in profesorjev, 
vzpostavljajo slednji z dijaki 
konstruktiven dialog po 
postopku, ki ga določa šolski 
pravilnik. Dijak ima pravico do 
takojšnje in javne ocene. Tako 
se sproži proces 
samovrednotenja, ki dijaku 
omogoči, da spozna svoje 
trdne in šibke točke ter 
izboljša svoj uspeh. 

sodeluje v delovnih skupinah, 
pri razrednem, nivojskem in 
izbirnem pouku; 
vedno prinaša v šolo dijaško 
knjižico za morebitna 

sporočila šola-družina; 
sprejema šolske uspehe in 
morebitne neuspehe kot 
trenutek tvornega razmisleka 
o učnem procesu. 

se seznanijo z učnimi načrti in 
Vzgojno izobraževalno 

ponudbo šole; 
dejavno sodelujejo v šolskih 
svetih, osebno ali po 
predstavnikih nudijo predloge 
in spodbude za sestavo VIPa; 
primerno poizvedujejo o 
učnih uspehih in vedenju 
lastnih otrok z udeležbo na 
roditeljskih sestankih ter 
pogovornih urah in redno 
pregledujejo v dijaški knjižici 
zabeležene ocene; 
sodelujejo s profesorji tudi s 
sprejemanjem njihovih 

utemeljitev ocenjevanja; 
pomagajo svojemu otroku pri 
uzaveščanju njegovih 
zmogljivosti in pri razvijanju 
primernih delovnih metod z 
namenom, da bi otrok 
izboljšal svoj šolski uspeh. 

omogoči dostop do 
dokumentov, ki prikazujejo 
šolske dejavnosti in 
organizacijske izbire šole; 
uzavesti v učencih 
odgovornost za aktivno 
sodelovanje pri vzgojni 
ponudbi; 

prisluhne težavam 
posameznih učencev in/ali 
razreda, ko te bistveno 

pogojujejo učni proces; 
spoštuje hitrost in delovne 
ritme učencev, zato jim nudi 
tudi dopolnilni in dodatni 

pouk; 
seznani učence s cilji in 
operativnimi postopki; 
pomaga učencu pri 
postopnem pridobivanju 
zavesti o obsegu njegovih 
sposobnostih; 
zagotovi staršem popolno 
razpoložljivost po določilih 
zavodskega sveta; 
zagotovi staršem oz. skrbniku 
takojšnje obveščanje o 

šolskem napredku; 
zagotovi jasno in takojšnje 
ocenjevanje. 

2. člen, 7. odstavek: 
Tuji dijaki imajo pravico, da se 
spoštuje kultura in vera 
skupnosti, ki ji pripadajo. Šola 
spodbuja in podpira pobude, 
namenjene sprejemanju in 
zaščiti njihovega jezika in 
kulture ter uresničevanju 
medkulturnih dejavnosti. 

spoštuje osebnostne in 
kulturne razlike ter 
občutljivost drugih. 

vzgajajo svoje otroke v 
spoštovanju narodnostnih, 
jezikovnih, kulturnih in verskih 
različnosti. 

uresniči pobude za 
sprejemanje in varstvo pravic 
tujih učencev s tečaji 
opismenjevanja, tudi s 
podporo kulturnih 
posrednikov in zunanjih 
izvedencev. 
uresniči individualizirane 
didaktične posege pri 
posameznih predmetih za 
lažjo vključitev učencev. 

2. člen, 8. odstavek, črki a in b: 
Šola se obvezuje, da bo 
postopno uresničevala 
pogoje, ki naj zagotovijo: 
a) ugodno okolje za celovito 
osebnostno rast in kakovostne 
učno-vzgojne storitve; 
b) dodatno in dopolnilno 
izobraževalno ponudbo, tudi s 
podpiranjem pobud, ki jih 
lahko dijaki in izvajajo 
samostojno; 

izkazuje ravnatelju, 
profesorjem, vsemu šolskemu 
osebju in svojim sošolcem 
spoštovanje, tudi formalno, 
kakršno zahteva zase, 
posebno se šibkejšim in/ali 
prizadetim; 
se v izobraževalnem okolju 
primerno izraža v odnosu do 
profesorjev, sošolcev in 

pomožnega osebja; 
se obnaša spodobno in 
različnim danostim primerno; 

se prepričajo, ali otroci 
izkazujejo ravnatelju, 
profesorjem, vsemu šolskemu 
osebju in svojim sošolcem 
tako spoštovanje, tudi uradno, 
kot ga zahtevajo zase; 

se pozanimajo za šolske 
dejavnosti in sodelujejo na 
pobudah, na katere jih šola 
vabi; 
poskrbijo, da bodo oblačila 
otrok primerna za šolsko 
okolje; 

zahteva med delom v razredu 
primerno obnašanje, 
spoštovanje pravil in drugih 
oseb; 

pomaga učencu pri 
premoščanju težav in 
negotovosti ter dograjevanju 
znanja; 
načrtuje dodatne, 
dopolnjevalne in krepitvene 
izobraževalne ponudbe, 

predlaga pripomočke in 
sredstva za učinkovito in 
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 sprejema, spoštuje, pomaga 
drugim in različnim z 
razumevanjem njihovega 
obnašanja; 
upošteva čas, ki je potreben 
za dosego ciljev lastnega 
kurikula, in je odgovoren v 
izvajanju zahtevanih nalog; 
sodeluje pri podpornem oz. 
krepitvenem pouku, ki mu ga 
ponuja šola; 

se oblači šolskemu okolju 
primerno. 

preverjajo, da otrok ne 
prinaša v šolo znatnih vsot 
denarja in dragocenih 
predmetov. 

kakovostno didaktično 
ponudbo. 

2. člen, 8. odstavek, črki d in e: 
Šola se obvezuje, da bo 
postopoma uresničevala 
pogoje, ki naj zagotovijo: 
d) zdrave in varne prostore, ki 
morajo biti primerni za vse 

dijake, tudi za prizadete; 
e) primerne tehnične 
pripomočke. 

dosledno upošteva 
organizacijska navodila in 
varnostna pravila; 
soodgovorno skrbi za prijetno 
šolsko okolje; 
spoštuje vso šolsko opremo, 
pravilno uporablja prostore, 
didaktične in tehnične 
pripomočke ter preprečuje 
škodo na šolski lastnini; 

se zna pravilno in v različnih 
okoliščinah primerno vesti. 

sprejmejo in podprejo ukrepe, 
ki jih potrdijo pristojni šolski 
organi, če učenci ne 
upoštevajo pravil o varnosti, ki 
jih določa šolski pravilnik; 
denarno poravnajo morebitno 
škodo, ki jo otrok povzroči na 
učilih, napravah ali šolski 
opremi. 

odločno zahteva, da se učenci 
pravilno poslužujejo prostorov 
in pripomočkov; predvsem pa 
jih seznanja s pravili varnosti 
in zahteva, da jih učenci 
spoštujejo; 
nadzoruje in skrbno opazuje 
vedenje učencev, ugotovi in 
prijavi povzročitelje škode na 
šolskem imetju in je pozorna 
na nespoštovanje okolja. 

2. člen, 8. odstavek, črka f: 
Šola se obvezuje, da bo 
postopoma uresničevala 
pogoje, ki naj zagotovijo: 
f) službo, ki spodbuja in 
vzdržuje skrb za zdravje ter 
nudi psihološko pomoč. 

 sprejmejo ob dejanski potrebi 
psihološko pomoč in 
sodelujejo v posvetovalnici za 
starše. 

prisluhne staršem oz. skrbniku 
in jim pomaga pri 
vzpostavljanju stikov s 
pomožno službo, namenjeno 
družinam in mladostnikom. 

 

 

Datum …………………………………... 
 
 
 
 

Učenec/učenka Oba starša Ravnatelj 
oz. skrbnik 

 
 

…………………………………………….. ……………………………………………. …………………………………………. 
 

……………………………………………. 
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DOGOVOR O SOODGOVORNOSTI 

 

 
UVOD 

 

 
Šola je učno-vzgojno okolje, ki spodbuja oblikovanje učenčeve osebnosti, njegovo vključevanje v 

družbeno stvarnost in državljansko rast. Posebna značilnost šole s slovenskim učnim jezikom  je, da 

se v njej krepita in gojita slovenski jezik in kultura. K uzaveščanju pravil šolskega sobivanja  odločno 

prispeva dejansko sodelovanje med šolo in starši oz. skrbnikom. Zato upoštevajoč MO 257 z dne 

06.08.2021 - Piano Scuola MIUR 21/22 (Pianificazione delle attività scolastiche per settembre 

2021) in naslednja dopolnila; z ozirom na smernice Tehnično-znanstvenega odbora in njegove 

morebitne integracije 

 
PREDLAGA 

 
dogovor o vzgojni soodgovornosti v času emergence novega koronavirusa (SARS-CoV-2) 

 
 
 

Šola se obvezuje, da bo Učenec se obvezuje, da 
bo 

Starši oz. skrbnik se obvezujejo, da 

izvajala vsa navodila za varno obiskovanje 
šole v okviru veljavne zakonodaje, posebno 
smernic Ministrstva za zdravje in navodil 
Tehnično-znanstvenega   odbora   ter   drugih 
pristojnih organov. V mejah svojih pristojnosti 
bo z razpoložljivimi sredstvi; 
A) informirala osebje, učence in družine o : 
- predpisih in sprejetih ukrepih za 
preprečevanje širjenja SARS-CoV-2; 
- organizaciji šole in poteku pouka v času 
emergence SARS-CoV-2; 
B) nudila pogoje za: 
- vzdrževanje zadostne medosebne varnostne 
razdalje; -razkuževanje rok in površin; 
- poskrbela za varen vhod in izhod iz šolskega 
poslopja; -redno prezračevanje prostorov; 
- preprečevanje zbiranja v skupine v šolskih 
prostorih; 
C) nadzorovala, da bodo osebje in učenci 
upoštevali navodila TZO glede uporabe 
obraznih mask in morebitnih drugih zaščitnih 
sredstev; 
D) učenca, ki kaže morebitne znake okužbe, 
napotila v posebno sobo, kjer bo v izolaciji, ter 
o tem nemudoma obvestila učenčevo družino; 
E) v primeru prekinitve pouka v prisotnosti, bo 
začela s poukom na daljavo po predvidenih 
smernicah. 

A) dosledno upošteval vsa 
navodila, ki jih je določila 
šola za varno obiskovanje 
pouka; 
B) aktivno in odgovorno 
sodeloval pri morebitni 
didaktiki na daljavo in 
spoštoval odgovarjajoče 
pravilnike; 
C) v šolske prostore vstopal 
posamično; 
D) ohranjal predpisano 
minimalno medosebno 
razdaljo; 
E) redno uporabljal 
razkužila; 
F) v učilnici sedel samo na 
dodeljenem mestu; 
G) uporabljal samo osebne 
šolske potrebščine; 
H) nosil obrazno masko po 
navodilih šolskega osebja. 

A) se bodo seznanili z ukrepi za 
preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2 in 
pravili o delovanju šole v času emergence; 
B) bodo odgovorno nadzorovali zdravstveno 
stanje svojih otrok in zagotovili, da ob vstopu 
v šolo njihov otrok: 
- nima    težav    na    dihalih    in/ali    telesne 
temperature višje od 37.5° C; 
- ni oz. ni bil v karanteni ali izolaciji v zadnjih 
14 dneh; 
- da v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku, vsaj kolikor 
mu je znano, z osebami, pozitivnimi na 
koronavirus. 
C) bodo nemudoma obvestil šolo o morebitnih 
simptomih okužbe svojih otrok; 
D) bodo nemudoma prevzeli otroka, v 
primeru, da se pri njem pojavijo morebitni 
znaki okužbe; 
E) bodo dosledno spodbujali svoje otroke, da 
bodo upoštevali vsa navodila, ki jih je določila 
šola za varno obiskovanje pouka in gojili 
odgovorno držo v šoli in v družbi; 
F) bodo spodbujali svoje otroke k aktivnemu in 
odgovornemu sodelovanju pri morebitni 
didaktiki na daljavo; 
G) bodo dnevno pregledovali elektronsko 
pošto in spletno oglasno desko na 
elektronskem dnevniku za boljše in hitrejše 
obveščanje. 
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Podpis učenca 

 

 
………………………………………………….. 

Podpis obeh staršev 

 

………………………………………………. 
 

 

……………………………………………….  
 

Podpis 
ravnatelja 

 
 
 

…………………………………………….. 
 

 

Gorica, ............................................................... 


