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OV VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA JASLI - OV
OV BRALNA ZNAČKA - GLEDALIŠKA VZGOJA
OV NARAVOSLOVJE: „Narava in naravni elementi - ekologija "
OV TEČAJ GLASBENE VZGOJE
OV TEČAJ ANGLEŠČINE
OV ZGODNJE ODKRIVANJE UČNIH TEŽAV V VRTCU

OV - OŠ VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA OV - OŠ
OV - OŠ DAN ODPRTIH VRAT

OŠ - DSŠ VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA OŠ - NSŠ
OŠ - DSŠ SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE

OV, OŠ, 
DSŠ

BRALNA VZGOJA -  Bralna značka

OV, OŠ, 
DSŠ

GLEDALIŠKA VZGOJA - Gledališče - abonma Zlata ribica in Morski pes

OV, OŠ, 
DSŠ

DEŽELNI PROJEKT ŠOLA IN ŠPORT

OV, OŠ, 
DSŠ

MOVIMENTO IN 3S (salute - scuola - sport) ZDRAVJE - ŠOLA - ŠPORT

OV, OŠ, 
DSŠ

VEČKULTURNOST

OV, OŠ, 
DSŠ

UČENCI IN DRŽAVLJANSTVO

OV, OŠ, 
DSŠ

COMENIUS When roaring cannons speak/Zagrmeli so topovi

OV, OŠ, 
DSŠ

VARNOST
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1  .   PREDSTAVITEV VEČSTOPENJSKE DRŽAVNE ŠOLE

VEČSTOPENJSKA DRŽAVNA ŠOLA V NABREŽINI
Nabrežina Kamnolomi, 85 – 34011 Devin Nabrežina  –  Trst
Tel.: 040 200136
Fax.: 040 2025252
E-mail: tsic819003@istruzione.it 

Ravnatelj: dr. Marco Jarc
E-mail: ravnatelj.drnbr@libero.it 

Ravnateljev team: Darma Purič in Vera Kukanja, vsi namestniki in šolniki dodeljeni ciljnim
funkcijam

Urnik ravnatelja za stranke:
Po predhodnem telefonskem dogovoru.

Vodja uprave: Nevenka Pertot
Administrativne sodelavke: Nadia Frandoli, Milena Gustin, Dunja Antonič

Urnik tajništva za stranke:
Od ponedeljka do petka od 08.00 do 10.00 in ob sredah tudi od 12.00 do 14.00. Ob

sobotah je pisarna zaprta.
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2. PRAVILNIK VEČSTOPENJSKE DRŽAVNE ŠOLE

2.1. ŠOLSKI KOLEDAR IN URNIKI

V otroških vrtcih visi na oglasni deski urnik in dnevni razpored dejavnosti.
V šolskih  prostorih  visi  na vidnem mestu šolski  koledar,  urnik  začetka in  konca

pouka,  urnik  odmorov oz. kosila,  delovni  urnik učiteljev in  profesorjev,  predmetni  urnik
posameznih razredov ter pravilnik Večstopenjske državne šole, ki ga morajo spoštovati vsi
uporabniki.

Vzgojiteljice,  učitelji  in  profesorji  privzgojijo  v  učencih  smisel  za  urejenost  in  za
spoštovanje  pravil,  za  točnost  in  spoštovanje  urnika,  saj  ta  princip  predpostavlja  tudi
spoštovanje drugih.

Kasnejši prihod učencev:  Učence, ki  pridejo kasneje v šolo, naj pospremijo starši  ali
poverjena odrasla oseba. S pisnim opravičilom izročijo učenca pomožnemu osebju, ki ga
pospremi v učilnico, če ga učno osebje sprejme pred koncem šolske ure.

Predčasni odhod učencev: Učenci smejo predčasno zapustiti šolsko poslopje s pisnim
opravičilom in le v spremstvu staršev oz. odrasle osebe, ki jo zato starši pisno poverijo.

Odsotnosti:  Vsako  odsotnost  naj  starši  opravičijo  v  Galebovem šolskem dnevniku  in
overovijo verodostojnost s podpisom.

2.2. NADZOR NAD UČENCI

Učno osebje,  po potrebi  v sodelovanju s  šolskimi  sodelavkami,  skrbi  za varstvo
otrok med poukom, med odmori in med vsemi medšolskimi in izvenšolskimi dejavnostmi,
saj spada to med službene obveznosti.  Učno osebje mora biti  v službi  pet minut pred
začetkom službenega urnika (določila delovne pogodbe).

Starši  so  naprošeni,  da  spoštujejo  urnik  začetka  oz.  konca  pouka.  Učence
pospremijo le do šolskega vhoda oz. jih izročijo pomožnemu osebju, ki  jih pospremi v
učilnico. V slučaju, da zaradi službenih obveznosti ne morejo poskrbeti za točen prihod
otrok,  so  naprošeni,  da  prinesejo  v  šolo  izjavo  delodajalca  s  priloženo  prošnjo  za
predčasni prihod in obenem izjavijo, da si v tem času prevzamejo vsako odgovornost.

2.3. IZLETI IN POUČNE EKSKURZIJE

Ob  začetku  šolskega  leta  Oddelčni  sveti,  Medrazredni  sveti  in  Razredni  sveti
sestavijo letni načrt dejavnosti. Tega mora odobriti Zbor učnega osebja in Zavodski svet.

Za  vsak  daljši  sprehod,  poučno  ekskurzijo  oz.  izlet  morajo  imeti  učenci  pisno
privoljenje staršev in osebni dokument.

Za  čezmejne  ali  večdnevne  izlete  /  ekskurzije  je  nujno  potrebna  dopolnjena
dokumentcija z evidencijacijo spremljevalcev, kakor po že določenih pravilih.
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2.4. RABA ŠOLSKIH PROSTOROV

V stavbah, kjer je sedež dveh ali več šol, se za uporabo šolskih prostorov domeni
učno osebje ob začetku šolskega leta, ko sestavlja urnike oz. se načrtujejo razredi.

Za rabo šolskih prostorov izven šolskega urnika lahko zaprosijo tudi druge ustanove
in posamezniki. Zavodski svet izdaja dovoljenje za daljšo oz. občasno rabo prostorov oz.
poveri nalogo ravnatelju, pod pogojem, da je predsednik Zavodskega Sveta obveščen. Vsi
uporabniki se morajo pri tem držati Pravilnika Zavodskega sveta.

2.5. DELOVANJE ZBORNIH ORGANOV

Vsak zborni organ načrtuje svoje delo že vnaprej upoštevajoč svoje pristojnosti ter
sodeluje tudi z ostalimi, ki imajo iste pristojnosti, a različne naloge.

Roditeljski sestanki in srečanja s starši
Razredne vzgojiteljice, učitelji in profesorji pisno sporočijo staršem datum, kraj, uro

sestanka in dnevni red. Ob začetku šolskega leta jih obvestijo, da so jim na razpolago tudi
za individualna srečanja. Starši, ki nameravajo na razgovor z učiteljem oz. profesorjem, so
naprošeni, da se predhodno najavijo.

Oddelčni sveti otroških vrtcev, Medrazredni sveti osnovnih šol in Razredni sveti
srednje šole

Predsednik ali namestnik predsednika Oddelčnega sveta, Medrazrednega sveta ali
Razrednega sveta sklicuje sestanke vsaj pet dni pred tem. Na vabilu so navedeni datum,
kraj, ura in dnevni red sestanka. Oddelčni sveti, Medrazredni sveti in Razredni sveti so
posvetovalni organi, ki predloge dostavljajo Zboru učnega osebja in Zavodskemu svetu.

Razredni  sveti  se  sestajajo  enkrat  mesečno.  Njihova  funkcija  je  načrtovanje,
izvajanje  in  vrednotenje  vzgojno-izobraževalnega  dela.  Seje  razrednih  svetov  vodi
navadno  ravnatelj   ali   njegov  namestnik,  njuno  delo  pa  koordinirajo  razredniki.  V
razrednem svetu so tudi predstavniki staršev, največ štirje. Njihovo sodelovanje  v okviru
Razrednih svetov ni tako markantno in se omejuje le na nekatere predloge in nasvete v
zvezi z izvedbo zunajšolskih pobud, izbiro učbenikov itd.

Zbor učnega osebja
Zbor  učnega  osebja  sklicuje  in  vodi  ravnatelj.  V  njegovi  odsotnosti  opravlja  te

funkcije  njegov  namestnik.  Redne  seje  zbora  sklicuje  vsaj  pet  delovnih  dni  pred
sestankom, na vabilu so navedeni dnevni red, datum, ura in kraj. V izrednih primerih lahko
skliče ravnatelj samo namestnike posameznih vrtcev oz. šol, ki imajo nalogo, da poročajo
ostalim kolegom o temah, o katerih so razpravljali na sestanku. Zbor učnega osebja sklepa
v  okviru  svojih  pristojnosti  ob  upoštevanju  predlogov  Oddelčnih  svetov,  Medrazrednih
svetov in Razrednih svetov. 

Zavodski svet
Predsednik Zavodskega sveta sklicuje redne sestanke s pisnim vabilom, vsaj pet

dni pred sestankom. Na vabilu so navedene teme, o katerih bo razpravljal Zavodski svet.
Svet  sklepa  samostojno  v  okviru  svojih  pristojnosti  tako  o  finančnem,  didaktičnem  in
organizacijskem delovanju Večstopenjske državne šole. 
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Seje vseh zgoraj navedenih zbornih organov so sklepčne, če je prisotna polovica

članov plus eden.

2.6. SINDIKALNA ZBOROVANJA IN STAVKE

Učno in neučno osebje ima pravico stavkati in se udeležiti sindikalnih zborovanj po
veljavni delovni pogodbi. Če se sindikalnega zborovanja udeležijo vsi vzgojitelji, učitelji oz.
profesorji, se tisti dan pouk predčasno zaključi oz. pozneje začne, zaradi tega je primerno,
da osebje obvesti starše pet dni pred sestankom. V primeru napovedane stavke vzgojitelji,
učitelji oz. profesorji obvestijo starše, da bo tistega dne verjetno pouk okrnjen. Starši  sami
preverijo, če se bo pouk redno odvijal oz. bo odpadel.

Pravilnik Večstopenjske državne šole v Nabrežini, za vse stopnje, bo izpostavljen
po vseh vrtcih in šolah ter na oglasni deski.
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3. ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV 
ZAKONSKI ODLOK O ZASEBNOSTI ŠT. 196/2003

Zakonski  odlok  v  zvezi  z  obdelovanjem osebnih  podatkov  predvideva  posebna
jamstva.  Naša  Večstopenjska  državna  šola  bo  obravnavala  osebne  podatke  učencev,
staršev in šolskega osebja na podlagi načel korektnosti, zakonitosti in preglednosti ter na
osnovi zaščite pravice do zasebnosti.

Osebni podatki, ki jih hranijo in obravnavajo naši vrtci in naše šole, so namenjene
izključno notranjim šolskim upravnim postopkom.

Osebne podatke zbirajo vrtci in šole v pisni obliki in jih nato računalniško obdelajo.
Teh  podatkov  ne  posredujejo  tretjim  osebam brez  predhodnega  izrecnega  pooblastila
obravnavanih oseb.

Nosilec  obdelave  podatkov  je  ravnatelj,  odgovorni  uslužbenec  za  obdelavo
podatkov  pa  upravni  vodja.  Računalniški  program  za  pravilno  hranjenje  podatkov  je
poverjen odgovorni osebi.

V vsakem vrtcu je namestnik predsednika Oddelčnega sveta odgovoren za pravilno
obravnavo  in  hranjenje  osebnih  podatkov  otrok,  njihovih  družin  ter  o  otrokovem
udejstvovanju v vzgojnem procesu delovanja vrtca.

Na vsaki šoli je namestnik predsednika Medrazrednega sveta oz. Razrednega sveta
odgovoren za pravilno obravnavo in hranjenje osebnih podatkov učencev in njihovih družin
ter o vseh informacijah v zvezi z učenčevim vkjučevanjem v vzgojno-izobraževalni proces.

4. PODROČJE NABREŽINSKE VEČSTOPENJESKE DRŽAVNE ŠOLE

Področje Večstopenjske državne šole Nabrežina obsega Občino Devin-Nabrežina
in občino Zgonik. Področje je precej heterogeno tako z geografskega, ekonomskega in
etničnega vidika. V zadnjih desetletjih je okolje spremenilo svoj videz, saj se je v vasi obeh
Občin naselilo veliko novih priseljencev. Precej je namreč novih prebivalcev italijanske in
drugih narodnosti ter tudi narodnostno mešanih družin.

Šola  se  mora  prilagoditi  vsem  tem  novostim  in  vzgajati  učence  k  strpnosti,
demokratičnemu sožitju,  spoštovanju posameznika,  ne glede na vero,  jezik  in kulturno
pripadnost.

Občinski  upravi,  s  katerima otroški  vrtci,  osnovne  šole  in  srednja  šola  redno in
plodno sodelujejo, imata že vrsto let v načrtu razne dejavnosti in pobude, ki pripomorejo k
medsebojnemu spoznavanju in spoštovanju med tu živečima narodoma.

Obe upravi  skrbita  za  prevoz  učencev  in  nudita  kosilo.  Centralni  kuhinji  sta  za
občino Devin-Nabrežina  v  Sesljanu,  za  občino  Zgonik  pa  v  Zgoniku.  Kosila  prevažajo
občinski uslužbenci.

Otroški vrtci, osnovne šole in srednja šola vključujejo v svoje letne načrte dejavnosti
vrsto pobud, ki predvidevajo sodelovanja na horizontalni ravni med otroškimi vrtci in šolami
(slovenskimi in italijanskimi), s kulturnimi in športnimi ustanovami in seveda z družinami
učencev. Po organizacijskih izbirah upoštevajo posamezni vrtci in šole tudi potrebe in želje
staršev.

V  tej  Večstopenjski  državni  šoli  delujejo  štirje  državni  otroški  vrtci:  v  Nabrežini,
Devinu,  Mavhinjah  in  Gabrovcu;  štiri  osnovne  šole:  v  Nabrežini,  Devinu,  Šempolaju,
Zgoniku; ena srednja šola: v Nabrežini.
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4.1. OTROŠKI VRTCI, OSNOVNE ŠOLE IN DRŽAVNA SREDNJA ŠOLA

Otroški vrtec
Otroški  vrtec  prispeva  k  skladnemu  in  celostnemu  razvoju  otrok  od  tretjega  di

šetega  leta  starosti,  v  spoštovanju  razvojnih  stopenj,  sposobnosti,  spretnosti,  razlik  in
identitete posameznikov ter seveda vzgojnih odgovornosti družine. 

Vrtec je  okolje,  v katerem se prepletajo  konkretne izkušnje in  usvajanja,  a  brez
uvajanja  šolksih  metod  poučevanja  in  predčasnega  opismenjevanja.  Otroški  vrtec  ima
nalogo, da otroku na dostopen način posreduje znanja. Tolmači, urejuje, razvršča izkušnje
v didaktične enote in s tem nadgrajuje njegove sposobnosti, spretnosti in znanja. Vzgojno-
didaktične enote izhajajo iz Vsedržavnih smernic za pripravo kurikuluma za otroške vrtce,
ki  se uresničuje in kontekstualiziram v ponudbi VIPa večstopenjske šole Nabrežina ter
seveda v Vzgojno- Didaktičnih načrtov posameznega otroškega vrtca.
Specifični vzgojino-didaktični cilji izhajajo iz naslednjih podorčij predšolske vzgoje:
Lastni  jaz  in  drugi;  Telo  in  gibanje;  Predstave,  zvoki,  barve;  Pogovori  in  besede;
Poznavanje sveta.

Skupek  vzgojno-didaktičnih  ciljev  predpostavlja  redno  načrtovanje  dejavnosti,
opredelitev vsebin, metod in organizacijskih rešitev, ki jih vsedržavne smernice opredeljuje
kot  kompetence.  Na  osnovi  doseganja  le-teh   temelji  vzgojno-učni  proces   rednega
preverjanja in vrednotenje doseganja stopnje razvoja sposobnosti in spretnosti vsakega
posameznika.Vzgojno-didaktične  enote  so  izvedene  na  osnovi  metodoloških  in
organizacijskih izvir posamezne vzgojiteljice oz. učnega teama.

Upoštevajoč  specifiko  organiziranosti  Večstopenjske  šole,  kjer  otroški  vrtec
predstavljajo,  prvo  stopnjo  zakonsko  organizirane  vzgojno-učno  skupnosti,  so  v  duhu
navpičnega kurikuluma znotraj celotne Vzgojno-izobraževalne ponudbe predvidene stične
točke  z ostalimi stopnjami, v prvi vrsti s primarnim ciklusum osnovne šole (vzgojno-učna
povezava z osnovnimi šolami na teritoriju, kjer deluje posamezni otroški vrtec). 

Otroški vrtci se seveda v vodoravni obliki odpirajo teritoriju v katerem delujejo preko
aktivnega povezovanja z vsemi akreditiranimi Javnimi in zasebnimi družbenimi subjekti kot
so:  Krajevne  Javne  uprave,  druge  vzgojne  ustanove,  otroške  jasli,  krajevna  kulturna,
športna in socio-skrbstvena društva, župnišča in organizacije.

Vsepovsod,  kjer  so  prisotna  in  delujejo  v  akreditirani  in  organizirani  oblik,i  se
posamezni otroški vrtci povezujejo s predstavniki staršev,  družin in Združenj staršev.

Osnovna šola
Osnovna šola sledi otroškemu vrtcu in je prva obvezna šola v državnem vzgojno-

izobraževalnem sistemu. Imenujemo jo osnovna ali primarna iz razlogov, ki izvirajo iz naše
pedagoške tradicije. 

Prvi razlog je kulturni. V deklicah in dečkih razvija vse oblike izražanja in spodbuja
pridobivanje začetne stopnje znanja in spretnosti,  kakor tudi raziskovalne metodologije.
Učenca spremlja pri prehodu od »splošnega znanja« do »znanstvenega vedenja« in tako
ustvarja pogoje za vedno bolj poglobljeno in kritično kulturno podlago.

Drugi razlog je gnozeološki in epistemološki. Vsako spoznanje izhaja iz izkušnje. Le
preko nenehnega operativnega soočanja z izkušnjami je mogoče doseči neko formalno
znanje, ki abstratktno razmišlja o svojih logičnih značilnostih.

Tretji  razlog  je  socialni.  Vsem  učencem  morajo  biti  zagotovljeni  kulturni,
socializacijski, didaktični in organizacijski pogoji.

Četrti  razlog  je  etični.  Da  »pripomoremo  k  tvarnemu  in  duhovnemu  napredku
družbe«,  moramo premagati  vse  oblike  egocentrizma in  gojiti  vrednote  medsebojnega
spoštovanja.
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Zadnji razlog je psihološke narave. Osnovna šola nadaljuje na poti, ki sta jo začrtali

družina in otroški vrtec, ko otroke uvaja v osnovne čustvene integracije, in gradi temelje za
stvarno, a pozitivno samopodobo.   

Kakšni so torej cilji osnovne šole?
 Znanje;
 Kritičnost;
 Samostojnost;
 Ustvarjalnost;
 Strpnost;
 Samozavest;
 močna, samozavestna in razgledana osebnost, ki je sposobna reševati probleme v

osebnem življenju in na profesionalnem področju (J. Bečaj);
 kompetence;
 nove smernice.

Šolska ustanova ima strukturo in procese, ki vodijo k rezultatom.

Kakovost procesov je odvisna predvsem od uveljavljene miselnosti-kulture (J. Bečaj)

Državna srednja šola
Nižja  srednja  šola  uvaja  učence  v  tretjo  fazo  izobraževanja/formiranja  in  je

preddverje  življenjskih  odločitev  o  usmeritvi.  Prvi  predpogoj  za  učinkovito  vzgojno-
izobraževalno  delo  je  predvsem  vzpostavitev  pozitivnih  medsebojnih  odnosov  med
različnimi  vzgojnimi  dejavniki  -  med domom, šolo in  drugimi  vzgojnimi  ustanovami.  Le
medsebojno  spoštovanje  in  zaupanje  bo  namreč  omogočilo  plodno  in  smotrno
sodelovanje.

Nadvse  pomembna  je  in  nepogrešljiva  je  vloga  družin,  ker  znatno  prispeva  pri
skupni analizi uspeha učenca skozi šolsko leto. Sodelovanje med šolo in družinami je v
glavnem  dobro.  Splošna  in  specifična  informacija  o  izhodiščnem  stanju  znanja  in
predpriprave učencev se daje običajno staršem v drugi polovici oktobra vsakega šolskega
leta.  Takrat  so   tudi  vsakoletne  volitve  v  Razredne  svete,  ki  izkazujejo  tradicionalno
nadpovprečno udeležbo. Družine so med letom pogosto kontaktirane za razna soglasja in
obveščanja v zvezi  z zunajšolskimi pobudami ter dejavnostmi in kar rade nudijo svoje
sodelovanje  pri  izpeljavi  nekaterih  šolskih  pobud.  V  letošnjem  šolskem  letu  bomo

STRUKTURA                                                                          REZULTATI
Kdo? Kaj? PROCESI

Kako?

- način poučevanja

-vzdrževanje 
discipline
- motiviranje
- vodenje šole
- odločanje
- oblikovanje vizije

- učenci
- učni načrti
- učitelji
- vodstvo
- učbeniki
- cilji

- dobri dosežki
- slaba 

funkcionalna 
pismenost

- izgorelost
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omogočili staršem roditeljske sestanke, in sicer: ob predstavitvi začetnega stanja (oktobra)
in  po koncu drugega polletja (marca). Januarja bomo priredili informativno srečanje za
starše učencev petega razreda osnovne šole.

Vzgojno-izobraževalna ponudba - VIP
Vzgojno-izobraževalna  ponudba  -  VIP  predstavlja  tisto  ogrodje,  ki  nudi

vzgojiteljicam, učiteljem, profesorjem, staršem in drugim uporabnikom splošne informacije
vzgojno-didaktičnega dela in organizacijskih izbir. Načrt je splošno veljaven v vseh vrtcih in
šolah Večstopenjske državne šole, ne glede na specifične posebnosti posameznih vrtcev
oz. osnovnih in srednjih šol.

Dokument sklepa Zbor učnega osebja in je polnopravno operativen. Vsi so dolžni,
da ga spoštujejo.

Zavodski svet sprejme (adotta) VIP, kakor predvideno po veljavni zakonodaji.

5. ŠOLSKI KOLEDAR

01.09.2014 Začetek šolskega leta

15.09.2014 Začetek pouka

01.11.2014 Vsi Sveti

08.12.2014 Državni praznik

22.12.2014 -
06.01.2015

Božične počitnice

16.02.2015 –
18.02.2015

Prosti dnevi po deželnem koledarju 

02.04.2015 –
07.04.2015

Velikonočne počitnice

01.05.2015 Praznik dela

02.06.2015 Dan republike 

11.06.2015 Zadnji dan pouka za osnovne šole in nižjo srednjo šolo

24.06.2015 Zadnji dan pouka za otroške vrtce
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6. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

6.1. KRITERIJI NAMESTITVE UČNEGA IN NEUČNEGA OSEBJA

Učno osebje in neučno osebje je nameščeno po posameznih vrtcih oz. šolah na
podlagi  kriterijev,  ki  so  jih  odobrili  pristojni  zborni  organi  in  enotno  sindikalno
predstavništvo.

6.2. JUTRANJE VARSTVO OTROK PRED ZAČETKOM POUKA IN PO KOČANEM
POUKU

Vzgojiteljice, učitelji in profesorji so dolžni biti na delovnem mestu pet minut pred
začetkom pouka in zaključijo svojo službeno obveznost, ko se pouk zaključi (5. odstavek
27. člena KDPŠ 2006/2009. .

Glede na zadolžitve o varstvu, predvsem o odgovornosti do mladoletnih, ki so nam
zaupani, se je dobro držati pravil, ki so tudi veljavna za odgovornost, ko so odsotni drugi
kolegi, kar je podrobneje razčlenjeno v poglavju 7.2.4.  Kriteriji za kritje odsotnih učiteljev,
kjer se specifično govori o osnovni šoli, v resnici je veljavno za vse stopnje.

6.3. OTROŠKI VRTCI

NASLOVI IN TELEFONSKE ŠTEVILKE

Otroški vrtec Naslov, elektronska pošta Telefon

OV V NABREŽINI
Nabrežina 173/a - 34011

Nabrežina
nabrezina.vrtec@libero.it

040 200384

OV V DEVINU
Devin 62/l - 34011 Nabrežina

devin.vrtec@libero.it
040 208149

OV V MAVHINJAH
Mavhinje 55 - 34011 Nabrežina

mavhinje.vrtec@libero.it
040 299772

OV V GABROVCU
Gabrovec 59 - 34010 Zgonik

gabrovec.vrtec@libero.it
040 229419
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ŠOLSKE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI:

Naslov
projekta/dejavnosti Trajanje Zastavljeni cilji

Zunanji
sodel
avci

Odgovorni
učitel

j
Skupni vzgojno-

izobraževalni načrt
vzgojiteljic

Večstopenjske državne
šole Nabrežina

Šolsko leto
2014-15

Ministrska kurikularna
navodila za predšolsko

stopnjo.
/

Marina
Korosec, Cinzia

Auber

Naravoslovje

Narava in naravni
elementi - ekologija

Šolsko leto
2014-15

Uvajanje v raziskovanje, 
odkrivanje in postavljanje
vzročno-posledičnih zvez.

Spoznavanje naravoslovnih
značilnosti Krasa:  Zemlja i n
naravni elementi. Ekologija in
sožitje z naravo. Pridobivanje

znanja preko znanstveno-
pedagoškega pristopa.

Strokovnjaki,
naravoslovci

Marina
Korosec, Cinzia

Auber

OV v
Nabrežini

PRIHOD Od 7.30 do 9.00

ODHOD Od 15.30 do 15.45

PREDČASNI ODHOD Od 13.15 do 13.30

ŠTEVILO ODDELKOV 1

UČNO OSEBJE: Marina Korosec (25h), Cinzia Auber (25h) in Valentina Collodi (1h 30' 
veroučiteljica)

NEUČNO OSEBJE: Katja Skerk (30h) in Darja Radetti (15h) 

13



  Večstopenjska državna šola Nabrežina

VIP 2014/2015

Naslov
projekta/dejavnosti Trajanje Zastavljeni cilji

Zunanji
sodel
avci

Odgovorni
učitel

j

Tečaj glasbene vzgoje
Šolsko leto

2014-15

Spoznavanje osnovnega
glasbenega sistema v

povezavi s petjem in igranjem
na enostavna glasbila (ki jih

bodo tudi otroci sami izdelali).
Priprava na nastop in

prireditev “Pesem mladih”

Zunanji
sodelavci

Marina
Korosec, Cinzia

Auber 

Bralna značka
Šolsko leto

2014-15

Vzbujanje zanimanja do
knjige, spodbujanje
družinskega branja,

razvijanje slovenskega jezika;
sodelovanje z lokalnimi
društvi ob podeljevanju

bralnih značk.

Lokalna
društva

Cinzia Auber 

Abonma Zlata ribica
Šolsko leto

2014-15

Spoznavanje gledališke
ustvarjalnosti preko ogledov

gledaliških predstav.

Gledališki
igralci

Cinzia Auber

Vzgojno-učna povezava
Šolsko leto

2014-15

Spoznavanje šolskega
prostora, učnega osebja in

šolske realnosti,
premagovanje bojazni pred
vstopom v šolo z občasnimi

obiski ter z organizacijo
didaktičnih dejavnosti.

Učitelji osnovne
šole Virgila

Ščeka
Marina Korosec

Uvajanje v elemente
angleškega jezika

Šolsko leto
2014-15

Osnovno uvajanje otrok v
elemente angleškega jezika.

Starši, zunanji
sodelavci

Marina Korosec

 V sklopu izvajanja celotne Vzgojno-izobraževalne ponudbe so predvideni razni vodeni 
obiski, vodeni obiski med O.V. VEŠ, ogledi in poučne ekskurzije na celotnem območju 
pokrajine Trst.
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ŠOLSKE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI:

Naslov
projekta/dejavnost

i
Trajanje Zastavljeni cilji

Zunanji
sodela

vci

Odgovorni
učitel

j
Skupni vzgojno-

izobraževalni načrt
vzgojiteljic

Večstopenjske državne
šole Nabrežina

Šolsko leto
2014-15

Ministrska kurikularna
navodila za predšolsko

stopnjo.
/

Adriana Pertot,
Rossana
Mazzaroli

Naravoslovje

Narava in naravni
elementi - ekologija

Šolsko leto
2014-15 Uvajanje v raziskovanje, 

odkrivanje in postavljanje
vzročno-posledičnih zvez.

Spoznavanje naravoslovnih
značilnosti Krasa:  Zemlja i n
naravni elementi. Ekologija

in sožitje z naravo.
Pridobivanje znanja preko
znanstveno-pedagoškega

Strokovnjaki,
naravoslovci

Adriana Pertot

OV v
Devinu

PRIHOD Od 7.45 do 9.00

ODHOD Od 15.30 do 16.00

PREDČASNI ODHOD Od 13.10 do 13.15

ŠTEVILO ODDELKOV 1

UČNO OSEBJE: Adriana Pertot (25h), Rossana Mazzaroli (25h) in Valentina Collodi (1h 30’
veroučiteljica)

NEUČNO OSEBJE: Adriana Skerk (36h)  in Anja Colja (12h)
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pristopa.

Naslov
projekta/dejavnost

i
Trajanje Zastavljeni cilji

Zunanji
sodela

vci

Odgovorni
učitel

j

Tečaj glasbene vzgoje
Šolsko leto

2014-15

Spoznavanje osnove
glasbenega sistema v
povezavi s petjem in

igranjem na enostavna
glasbila (otroci izdelajo

glasbila). 

Zunanji sodelavci  Adriana Pertot

Tečaj motorike
Šolsko leto

2014-15

Razvijanje in urjenje
osnovnih motoričnih

spretnosti ter socialnih
vzorcev dela v skupini.

/
Adriana Pertot,

Rossana
Mazzaroli

Bralna značka –
Gledališka vzgoja

Šolsko leto
2014-15

Spodbujanje zanimanja do
branja. Uvajanje v svet

gledališča. Razvijanje ter
utrjevanje slovenskega

jezika. Spodbujanje vseh
oblik izražanja: govor, gib,

mimika, risba, barva, glasba,
ritem, lutka, dramatizacija, ...

SSG
Rossana
Mazzaroli

Vzgojno-didaktična
povezava

Šolsko leto
2014-15

Spoznavanje
osnovnošolskega ambienta,

učnega osebja šolske
realnosti. Sodelovanje med

šolskimi stopnjami.

Učitelji OŠ Josipa
Jurčiča 

Rossana
Mazzaroli

Angleščina
Šolsko leto

2014-15
Prvi koraki v angleški jezik

potom igric in pesmic.
Zunanji sodelavci Adriana Pertot

 V sklopu izvajanja celotne Vzgojno-izobraževalne ponudbe so predvideni razni vodeni 
obiski, vodeni obiski med O.V. VEŠ, ogledi in poučne ekskurzije na celotnem območju 
pokrajine Trst.
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ŠOLSKE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI:

Naslov
projekta/dejavnost

i
Trajanje Zastavljeni cilji

Zunanji
sodela

vci

Odgovorni
učitel

j

Skupni vzgojno-
izobraževalni načrt

vzgojiteljic
Večstopenjske državne 

šole Nabrežina

Šolsko leto
2014-15

Ministrska kurikularna
navodila za predšolsko

stopnjo.
/

Veronika
Danev

Ines Furlan,
Nadia Zeriali 

Naravoslovje

Narava in naravni
elementi - ekologija

Šolsko leto
2014-15

Uvajanje v raziskovanje, 
odkrivanje in postavljanje
vzročno-posledičnih zvez.

Spoznavanje naravoslovnih
značilnosti Krasa:  Zemlja i n
naravni elementi. Ekologija in
sožitje z naravo. Pridobivanje

znanja preko znanstveno-
pedagoškega pristopa.

Strokovnjaki,
naravoslovci

Veronika
Danev

Ines Furlan,
Nadia Zeriali

OV v
Mavhinjah

PRIHOD Od 7.45 do 9.00

ODHOD Od 15.30 do 16.00

PREDČASNI ODHOD Od 13.00 do 13.30

ŠTEVILO ODDELKOV 1

UČNO OSEBJE: Ines Furlan (12h 30'),  Veronika Danev (12h 30'), Nadia Zeriali (25h) in 
Valentina Collodi (1h 30' veroučiteljica)

NEUČNO OSEBJE: Wilma Colja (36h)  in Darja Radetti (11h)
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Naslov
projekta/dejavnost

i
Trajanje Zastavljeni cilji

Zunanji
sodela

vci

Odgovorni
učitel

j

Tečaj glasbe
Šolsko leto

2014-15

Spoznavanje osnove
glasbenega sistema v

povezavi s petjem in igranjem
na enostavna glasbila (ki jih
bodo otroci sami izdelali).

Priprava na nastope,
prireditve in Pesem mladih.

Zunanji sodelavci Veronika
Danev

Bralna značka -
Abonma Zlata ribica

Šolsko leto
2014-15

Vzbujanje ljubezeni do knjige,
spodbujanje družinskega
branja. Uvajanje v svet

gledališča.

Slovensko Stalno
Gledališče Trst,

kulturna društva in
starši

Ines Furlan

Vzgojno-učna povezava
Šolsko leto

2014-15

Spoznavanje
osnovnošolskega ambienta,

učnega osebja in šolske
realnosti.

Učitelji osnovnih
šol Josipa Jurčiča

in Stanislava
Grudna

Nadia Zeriali

Angleščina
Šolsko leto

2014-15

Spoznavanje osnov
angleškega jezika na prijeten,
naraven način, preko igric in

pesmic.

Zunanji sodelavci Nadia Zeriali

 V sklopu izvajanja celotne Vzgojno-izobraževalne ponudbe so predvideni razni vodeni 
obiski, vodeni obiski med O.V. VEŠ, ogledi in poučne ekskurzije na celotnem območju 
pokrajine Trst.
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ŠOLSKE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI:

Naslov
projekta/dejavnosti Trajanje Zastavljeni cilji

Zunanji
sodelav

ci

Odgovorni
učite

lj
Skupni vzgojno-

izobraževalni načrt
vzgojiteljic

Večstopenjske državne
šole Nabrežina

Šolsko leto
2014-15

Ministrska kurikularna
navodila za predšolsko

stopnjo.
/

Nadja
Debenjak,

Daria Gruden

Naravoslovje

Narava in naravni
elementi - ekologija

Šolsko leto
2014-15

Uvajanje v raziskovanje, 
odkrivanje in postavljanje
vzročno-posledičnih zvez.

Spoznavanje naravoslovnih
značilnosti Krasa:  Zemlja i n
naravni elementi. Ekologija

in sožitje z naravo.
Pridobivanje znanja preko
znanstveno-pedagoškega

pristopa.

Naravoslovci,
strokovnjaki

Nadja
Debenjak,

Daria Gruden

OV v
Gabrovcu

PRIHOD Od 7.30 do 9.00

ODHOD Od 15.00 do 15.30 
(s šolskim 
avtobusom do 
14.55)

PREDČASNI ODHOD Od 13.00 do 13.30

ŠTEVILO ODDELKOV 1

UČNO OSEBJE:  Nadja Debenjak (25h), Daria Gruden (25h), Valentina Collodi  (1h 30'
veroučiteljica)

NEUČNO OSEBJE: Nadia Blasina (36h), Karin Tagliapietra (12h)

GOVORILNE URE:  Vsak prvi  ponedeljek v  mesecu od 15.30 do 16.30 (po predhodni
domeni)
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Naslov
projekta/dejavnosti Trajanje Zastavljeni cilji

Zunanji
sodelav

ci

Odgovorni
učite

lj

Tečaj glasbene vzgoje
Šolsko leto

2014-15

Uvajanje v svet glasbe.
Spoznavanje osnove
glasbenega sistema v
povezavi s petjem in

igranjem na enostavna
glasbila.

Priprava na nastope,
prireditve in »Pesem

mladih«.

Zunanji sodelavec,
strokovnjak

Nadja
Debenjak,

Daria Gruden 

Bralna značka in
Abonma Zlata ribica

Šolsko leto
2014-15

Spodbujanje zanimanja do
knjige in družinskega branja

mladinske književnosti;
podeljevanje bralne značke;

utrjevanje in razvijanje
slovenskega jezika; uvajanje

v svet gledališča.

Slovensko Stalno
Gledališče Trst,
lokalna kulturna
društva, starši

Daria Gruden

Vzgojno-učna povezava
Šolsko leto

2014-15

Ministrska kurikularna
navodila; spoznavanje

šolske realnosti:
omogočanje otrokom, da so
ob prehodu v osnovno šolo
deležni čimbolj usklajenih
pedagoških in didaktičnih

modelov; sodelovanje med
šolskimi stopnjami.

Učitelji osnovne
šole Lojzeta
Kokoravca -

Gorazda in 1. maja
1945

Daria Gruden

Angleščina
Šolsko leto

2014-15
Uvajanje v elemente
angleškega jezika.

Zunanji sodelavec
Nadja

Debenjak

Sodelovanje z
Združenjem Sonca

Šolsko leto
2014-15

Sodelovanje pri pobudah, ki
jih bo organiziralo Združenje

Sonca.
 Združenje staršev

Nadja
Debenjak,

Daria Gruden

Sodelovanje s
krajevnimi društvi in

ustanovami, ki delujejo v
občini Zgonik

Šolsko leto
2014-15

Povezovanje in vključevanje
otroškega vrtca v vzgojne

pobude, ki jih vodijo krajevna
društva.

Upravitelji, kulturna
in športna društva,

Civilna zaščita

Nadja
Debenjak,

Daria Gruden

 V sklopu izvajanja celotne Vzgojno-izobraževalne ponudbe so predvideni razni vodeni
obiski, vodeni obiski med O.V. VEŠ, ogledi in poučne ekskurzije na celotnem območju
pokrajine Trst.
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6.4. OSNOVNE ŠOLE 

NASLOVI IN TELEFONSKE ŠTEVILKE

Osnovna šola Naslov, elektronska pošta Telefon

OŠ VIRGILA ŠČEKA
Nabrežina Kamnolomi 85 - 34011

Nabrežina
virgilscek@libero.it

040 200136

OŠ JOSIPA JURČIČA
Devin 77/c - 34011 Nabrežina

sola.jurcic@gmail.com
040 208164

COŠ STANISLAVA GRUDNA
Šempolaj 50 - 34011 Nabrežina

stankogruden@libero.it
040 200482

COŠ LOJZETA KOKORAVCA
- GORAZDA in 1. MAJA 1945

Zgonik 48 - 34010 Zgonik
1maj1945@libero.it

040 229185
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OŠ 
VIRGILA 
ŠČEKA 
v Nabrežini

ŠOLSKI URNIK
Od 8.00 do 13.00
Podaljšek ob torkih in četrtkih do 15.30, podaljšano bivanje ob 
ponedeljkih, sredah in petkih do 15.30

TEDENSKO 
PROGRAMIRANJE

Ob ponedeljkih od 13:05 do 15:05

GOVORILNE URE Po predhodnem dogovoru

PORAZDELITEV UČITELJEV IN DODELITEV PREDMETNIH PODROČIJ

IME UČITELJA PREDMETNA PODROČJA

Damiana Kobal
2. r.: ITJ
3. r.: SLJ, ITJ, ZGO, ZEM, LIK, GLAS

Mirjan Mikolj
2. r.: SLJ
4. r.: ITJ, ZEM
5. r.: SLJ, ZEM

Sandra Gruden
2. r.: MAT, NAR, LIK
3. r.: MAT, NAR
5. r.: ITJ

Dunja Grgič
1. r.: SLJ ,ZEM, LIK
2., 3., 4. in 5.r: ANG

Anita Kocjančič
1.r.: MAT, NAR
4.r: GLAS
5. r.: MAT, GLAS

Nevenka Skrlj

1. r.: ANG, ITJ, GLAS
2. r.: GLAS
4. r.: SLJ, MAT, LIK, GIB
5. r.: LIK, GIB

Martina Svetlič 1.r: ZGO, GIB
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2.r: ZGO, ZEM, GIB
3.r: GIB
4.r: ZGO, NAR
5. r: ZGO, NAR

Mirjam Bolcina Verouk v vseh razredih

NEUČNO OSEBJE Breda Petelin (36h),  Bogdana Gregorčič  (36h)

Na šoli deluje Združenje staršev, ki je za tekoče šolsko leto pripravilo sledeče:
 v sodelovanju z zadrugo „Armonia“ pisanje domačih nalog ob ponedeljkih, sredah in
petkih;
 tečaj angleškega jezika;
 gledališka vzgoja.

ŠOLSKE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI:

Izvenšolske ali  dopolne dejavnosti  imajo kot  cilj  obogatitev  že pestre  didaktične
ponudbe. Vendar želimo s temi dejavnostmi tudi seznaniti učence z vsem kar se dogaja v
bližnji  okolici  oz.  kaj  vse  je  kultura:  šport,  glasba,  umetnost,  družbeno-socialna
angažiranost in podobno. Otrokom bomo ponudili  spoznanje in soočanje z domačimi in
tujimi ustvarjalci ter strokovnjaki na raznih področjih.

Naslov
projekta/dejavnosti

Trajanje Zastavljeni cilji
Zunanji

sodelavci
Odgovorni

učitelj

S pesmijo v svet
Šolski projekt

Šolsko leto
Petje pesmi,

zborovsko petje in
obisk glasbenih šol.

Zunanji sodelavc
Učitelji

glasbene
vzgoje

Šport in šola
Ravnateljski projekt

/

Spoznavanje veščin
smučanja na plastični
stezi -za učence 2. in

3. razreda.

Občina Devin-
Nabrežina Razredni učitelji

Bralna značka
Ravnateljski projekt

Šolsko leto
Urjenje branja in

spoznavanje otroških
ustvarjalcev.

Republika
Slovenija

Nevenka
Skrlj

Gledališče - abonma
Zlata ribica

Ravnateljski projekt

Ob vsakem
abonmaj-

skem obisku
gledališča

Spoznavanje
gledališke postavitve
raznih pravljic in iger.

SSG /
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Naslov
projekta/dejavnosti

Trajanje Zastavljeni cilji
Zunanji

sodela
vci

Odgovorni
učitelj

Dan odprtih vrat
Ravnateljski projekt

Dvakrat v letu
(v decembru

2015 in
januarju
2015)

Odpiranje vrat
staršem in bodočim

učencem, da od blizu
spoznajo delovanje

šole.

/ Vsi učitelji

Natečaji
Šolski projekt

Prilično

Sodelovanje na
raznih natečajih

(risarskih,
leposlovnih,
športnih, ...).

Organizatorji
natečajev

Učitelji
posameznih
predmetnih

področij

Miklavževanje, božičnica,
pust

Šolski projekt
Prilično

Sodelovanje pri
pobudah vaških

organizacij ob raznih
praznovanjih.

Občina in vaške
organizacije,

Združenje
staršev

Vsi učitelji

Turnir Med dvema
ognjema

V maju 2015
Za učence 4. in 5.

razreda.
AŠK Kras Nevenka Skrlj

Didaktična kontinuiteta
OŠ - OV in
DSŠ - OŠ

Šolski projekt

Šolsko leto

Spoznavanje in
približevanje dveh
različnih starostnih

stopenj ob vstopu in
izhodu iz vrtca oz.

šole.

/
Dunja Grgič,
Mirjan Mikolj

Dan slovenske kulture
Šolski projekt

V februarju
2015

Za učence vseh
razredov.

Združenje
staršev

Učitelji
slovenskega

jezika

Poučne ekskurzije, izleti
in obiski

Šolski projekt
Šolsko leto

Obisk muzejev in
zanimivih objektov, ki

so vezani na
kurikularnost ter
ogled različnih

razstav.

/
Predmetni

učitelji

Izlet petošolcev v
Slovenijo

Šolski projekt
V maju 2015

Obisk Ljubljane in
Postojnske jame na
povabilo Zavoda za

šolstvo, šport in
kulturo republike

Slovenije - za učence
5. razreda.

Zavod za šolstvo,
šport in kulturo

republike
Slovenije

Mirjan Mikolj

Celodnevni šolski izlet
Šolski projekt Šolsko leto

Enodnevni šolski izlet
- za učence vseh

razredov.

Morebitne
potovalne

agencije za
najem avtobusov

Vsi učitelji

Predavanja
Šolski projekt

Prilično

Tematska predavanja
- za učence vseh

razredov in njihove
starše.

Zunanji sodelavci /

Pri nas
Šolski projekt

Šolsko leto
Oisk zunanjih
izvedencev.

OŠ Virgila Ščeka Vsi učitelji
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Naslov
projekta/dejavnosti Trajanje Zastavljeni cilji

Zunanji
sodela

vci

Odgovorni
učitelj

Up on stage-Vsi na oder

Šolski projekt
Šolsko leto Nastopanje v operi. Zunanji sodelavci /

Zborovske revije
Šolski projekt

Prilično

Sodelovanje na
pevskih revijah in

drugih priložnostnih
nastopih (TS-GO).

/ /

Šah

Šolski projekt
/

Spoznavanje igre
šaha

Zunanji
izvedenec

Razredni učitelji

LIVING LANDSCAPE
Šolski projekt

Šolsko leto

Spoznavanje osnov
suhozidne gradnje.
Projekt je namenjen

učencem 4. in 5.
razreda.

Zunanji izvedenci Nevenka Skrlj

Likovna delavnica
Šolski projekt

/ Gnetenje gline Zunanji izvedenci
Predmetni

učitelji

Plesna vzgoja
Šolski projekt

/ / Zunanji sodelavci Dunja Grgič

Knjižnica
Šolski projekt

Prilično
Obisk vaške in

tržaške knjižnice.
/

Učitelji
slovenščine

Tekmovanja v znanju
Šolski projekt

V decembru
2014 in maju

2015

Sodelovanje na
Cankarjevem (v

slovenskem jeziku) in
Vegovem tekmovanju

(v matematiki).

Zavod za šolstvo,
šport in kulturo

republike
Slovenije

Predmetni
učitelji

Plavanje
Šolski projekt

Od januarja
do maja 2015

Uvajanje plavalnih
veščin – za učence 1.

in 2. razreda
Učitelji plavanja

Predmetni
učitelji
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OŠ 

JOSIPA 
JURČIČA

v Devinu

ŠOLSKI URNIK

Od 8.00 do 13.05
Možnost  podaljšanega  bivanja  od  13.05  do  15.15  ob
ponedeljkih, sredah in petkih
Ob torkih in četrtkih od 8.00 do 15.30

TEDENSKO 
PROGRAMIRANJE

Ob ponedeljkih od 13.15 do 15.15

PORAZDELITEV UČITELJEV IN DODELITEV PREDMETNIH PODROČIJ

IME UČITLJA PREDMETNA PODROČJA

Vilma Magagna 
2. r.: SLJ, ZGO, ZEM, GLAS, LIK
5. r.: SLJ, GLAS, LIK

Marta Klinc 
1., 2., 3., in 5.r: ANG
4. r.: SLJ, ZGO, ZEM, ANG, LIK

Paolo Kobal
3. r.: MAT, NAR, GLAS
4. r.: MAT, NAR, GLAS
5. r.: MAT, NAR

Nadia Bizjak
3. r.: ITJ
4. r.: ITJ
5. r.: ITJ, ZGO, ZEM

Annamaria Scabar 1., 2.r.: ITJ, NAR

Leonida Gruden 
1. r.: SLJ, ZGO, ZEM,LIK
3. r.: SLJ, ZGO, ZEM, LIK, GLAS

Mario Adamič
1.,2. r.: MAT, GIB
3., 4. , 5. r.: GIB

Mirjam Bolcina Verouk v vseh razredih

NEUČNO OSEBJE
Cristina Skerk (36h), Irene Pahor (18h) in Karin Tagliapietra 
(6h)
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ŠOLSKE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI:

CILJI:

 Vzporedno z obravnavanjem predvidenih kurikularnih učnih  vsebin bodo učenci poglabljali svoje znanje
tudi obudejstvovanju na kulturnem in športnem področju v okviru projektov, ki jih organizira šola  sama
ter Ravnateljstvo, Občina in zunanje ustanove.

Naslov 
projekta/dejavnosti

Trajanje Zastavljeni cilji
Zunanji

sodelavci
Odgovorni

učitelj

Bralna značka Šolsko leto

Učenci bodo brali poljubne 
knjige v slovenščini in 
italijanščini, spoznali 
otroške ustvarjalce ter znali 
poročati o prebranih 
vsebinah.

/
Leonida
Gruden

Vzgojno-didaktična
kontinuiteta
OV – OŠ

Šolsko leto

Načrtovanje in izvajanje 
pobud (srečanja z otroki, ki 
obiskujejo zadnji letnik 
otroških vrtcev) za 
omogočanje skupnih učno-
vzgojnih ciljev. 

Vzgojiteljice OV
iz Devina in

Mavhinj 

Leonida
Gruden

Vzgojno-didaktična
kontinuiteta
OŠ – DSŠ

Šolsko leto

Načrtovanje in izvajanje 
pobud (obisk NSŠ Iga 
Grudna v Nabrežini 
namenjen učencem 
5. razreda) za omogočanje 
skupnih učno-vzgojnih 
ciljev. 

Profesorji nižje
srednje šole
Iga Grudna v

Nabrežini

Vilma
Magagna

Šola-šport

od oktobra
do

decembra
2014

Učenci 2. in 3. razreda se 
bodo učili osnovnih veščin 
smučanja na plastični stezi 
v Nabrežini.

Smučarski
učitelji

Mario Adamič

Orienteering
oktobra
2014

Učenci 4. in 5. razreda 
bodo sodelovali na 
medšolskem srečanju na 
Padričah.

SPDT Mario Adamič

Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova

priznanja

marca
2015

Učenci 2., 3., 4. in 5. 
razreda bodo tekmovali v 
reševanju matematičnih 
nalog v posameznih 
tekmovalnih skupinah.

Društvo
matematiko,

fizikov in
astronomov

Slovenije
(DMFA)

Mario Adamič

Medšolsko športno
srečanje

Med dvema ognjema
aprila 2014

Učenci 4. in 5. razreda 
bodo tekmovali v igri Med 
dvema ognjema v okviru 
ravnateljstva.

Izvedenci AŠK
Kras

Mario Adamič

Naslov 
Projekta/dejavnosti

Trajanje Zastavljeni cilji
Zunanji

sodelavci
Odgovorni

učitelj
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Fireball
Med dvema ognjema

Šolsko leto

Učenci 3. in 4. razreda 
bodo tekmovali v igri Med 
dvema ognjema v okviru 
projekta Fireball v Sežani.

ŠKL Mario Adamič

Rokomet Maj 2015

Učenci 4. in 5. razreda 
bodo vadili prvine 
rokometne igre in se v 
mešanih ekipah z 
italijansko šolo Alighieri 
pomerili na turnirju.

Prof Bearzi
Stefano

izvedenec za
rokomet

Mario Adamič

Balinanje
Marca -
aprila

Učenci 4. in 5. razreda se 
bodo spoznali s športno 
panogo - balinanjem

Federazione
Italiana Bocce

Mario Adamič

Celodnevni izlet Aprila 2015

Učenci vseh razredov se 
bodo udeležili 
celodnevnega izleta v 
Glinščico in Milje

Marta Klinc

Po svetu z zavodom
združenega sveta

Šolsko leto
Učenci 4. in 5. razreda 
bodo spoznali angleški jezik
in različne kulture sveta.

Študenti in
profesorji
Zavoda

Združenega
sveta iz Devina

Paolo Kobal

Zborovsko petje Šolsko leto
Učenci vseh razredov bodo 
vadili zborovsko petje.

Zunanji
sodelavci

Vilma
Magagna

SSG – Abonma Zlata
ribica

Šolsko leto

Učenci vseh razredov bodo 
spoznali postavitve 
gledaliških iger in 
doživljanje dramskih 
besedil.

Slovensko
Stalno

gledališče v
Trstu

Leonida
Gruden

Zeleni teden Šolsko leto

Učenci 4. in 5. razreda se 
bodo udeležili tedna v 
naravi v okviru programa 
CŠOD

CŠOD Pavel Kobal
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PRIREDITVE

Božičnica
decembra

2014
Učenci bodo nastopili na 
božični prireditvi. /

Vsi učitelji

Kulturni dnevi
februarja

2015

Učenci bodo nastopili z 
recitacijami, ki se 
nanašajo na ta dan.

/ Vsi učitelji

Pustovanje
februarja

2015

Spoznavanje ljudskih 
običajev: pust sedaj in 
nekoč.

/ Vsi učitelji

Celodnevni izlet v
Slovenijo za petošolce

maja 2015

Učenci 5. razreda bodo 
obiskali in spoznali 
kulturne ustanove ter 
zemljepisne in 
zgodovinske značilnosti 
Ljubljane in Postojnske 
jame.

Ministrstvo za
šolstvo, šport in

kulturo RS
Paolo Kobal

Zaključna šolska
prireditev

junija 2015
Učenci bodo nastopili na 
tradicionalni zaključni 
prireditvi in predaji ključa.

/ Vsi učitelji

SODELOVANJA
Sodelovanje v ravnateljskih projektih z domačimi in ostalimi zamejskimi društvi, z nižjo srednjo šolo Iga
Grudna v Nabrežini, z otroškimi vrtci, z italijansko osnovno šolo Dante Alighieri v Devinu.
Kulturno in športno udejstvovanje v sklopu ravnateljstva ali občinske uprave.
Obisk zunanjih sodelavcev.
Sodelovanje z Zavodom Združenega sveta iz Devina.
Sodelovanje s prostovoljci Civilne zaščite in z Gozdnimi varstveniki.
Priložnostne prireditve in razstave.
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COŠ
STANISLAVA 
GRUDNA 
v Šempolaju
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ŠOLSKI URNIK Od  od 7.50 do 15.50

TEDENSKO 
PROGRAMIRANJE

Ob torkih od 15.50 do 17.50

PORAZDELITEV UČITELJEV IN DODELITEV PREDMETNIH PODROČIJ

IME UČITELJA PREDMETNA PODROČJA

Nataša Scuka
1.r.: SLJ, ANT,  NAR
3.r.: SLJ, ZGO, ZEM, NAR

Lara Puntar

Vsi razredi: GLAS
4.r.: SLJ, ZGO, ZEM, NAR
5.r.: SLJ, ZEM, NAR

Tatjana Hrovatin

2.,4.r.: ITJ
5.r.: ITJ, ZGO

Irina Antoni

1., 3.r.: ITJ
4., 5.r.: MAT, GIB

Darja Berce

1.r.: MAT
3.r.: MAT, LIK
4., 5. r.: LIK

Sanja Ferlan

1.r.: GIB
2.r.: SLJ,MAT, ANT, NAR, GIB
3.r.: GIB

Ivana Ban Vsi razredi: ANG

Annamaria Scabar 1.,2.r.: LIK, GLAS, ALT

Walter Grudina Vsi razredi: VER

Martina Lisjak 4.r.: Z 104

NEUČNO OSEBJE Nives Kolman   (36h) in Ivana Semi (12h)           

ŠOLSKE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI:

Šolske  in  izvenšolske  dejavnosti  celodnevne  osnovne  šole  Stanka  Grudna  iz  Šempolaja
zaobjemajo različne  prireditve,  sodelovanja,  delavnice,  tečaje,  izlete,  srečanja,  poučne ekskurzije  idr.
Učenci se udeležijo tudi priložnostnih nagradnih tekmovanj, extempor, ...

Naslov
projekta/dejavnosti

Trajanje Zastavljeni cilji
Zunanji

sodelavci
Odgovorni

učitelj

Bralna značka
Ravnateljski projekt

Šolsko leto
Gojenje učenčevega
odnosa do branja in
spodbujanje le- tega

Nataša Scuka

Vzgojno didaktična Šolsko leto Uvajanje učencev za Vzgojiteljice Nataša Scuka
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kontinuiteta OV-OŠ

Šolski projekt
prestop v osnovno

šolo
OV iz Mavhinj
in Šempolaja 

Vzgojno didaktična
kontinuiteta OS-NSŠ

Šolski projekt
Šolsko leto

Uvajanje učencev za
prestop v nižjo
srednjo šolo

Profesorji
nižje srednje

šole v
Nabrežini

Lara Puntar

Orienteering 
Šolski projekt

14.10.2014

Učenci 4. in 5.
razreda bodo
sodelovali na

medšolskem srečanju
(Božje polje)

SPDT Sanja Ferlan

Šola-Šport
Ravnateljski projekt

Oktobra
2014

Učenci 2. in 3.
razreda se bodo učili

osnovnih veščin
smučanja na plastični

stezi v Nabrežini

Smučarski
učitelji

Sanja Ferlan

Medšolsko srečanje
Med dvema ognjema
Ravnateljski projekt

Aprila 2015

Učenci 4. in 5.
razreda bodo

tekmovali v igri Med
dvema ognjema v

okviru ravnateljstva

Izvedenci
AŠK Kras

Irina Antoni

Tekmovanje v znanju
matematike za Vegovo

priznanje
Ravnateljski projekt

Marca 2015

Učenci 2., 3., 4., 5.
razreda bodo

tekmovali v reševanju
matematičnih nalog v

posameznih
tekmovalnih skupinah

Društvo
matematikov,

fizikov in
astronomov

Slovenije
(DMFA)

Razredni
učitelji

SSG Abonma Zlata
ribica

Ravnateljski projekt
Šolsko leto

Učenci vseh razredov
bodo spoznali

postavitve gledaliških
iger in doživljanje
dramskih besedil

SSG v Trstu
Razredni

učitelji

Enodnevni šolski izlet
Šolski projekt

Oktobra
2014 

Spoznavanje
značilnostin Parka
Škocjanskih jam

Sanja Ferlan

V'htič
Šolski projekt

Oktobra
2014

Obujanje starih
običajev

Razredni
učitelji

Dan slovenske kulture -
Knjižni kviz

Šolski projekt

Februarja
2014

Spoznavanje
literature

Razredni
učitelji

Naslov
projekta/dejavnosti

Trajanje Zastavljeni cilji
Zunanji

sodelavci
Odgovorni

učitelj
Didaktična kontinuiteta

OV-OŠ
Šolski projekt

Šolsko leto
Dan odprtih vrat

namenjen staršem
bodočih prvošolcev

Razredni
učitelji

Obisk naravoslovnega
centra v Bazovici

Šolski projekt
Šolsko leto

Spoznavanje flore in
favne na Krasu

Naravoslovni
izvedenec dr.

Anastazija
Purič

Sanja Ferlan

Sodelovanje s
krajevnim društvom

Vigred
Šolski projekt

Šolsko leto
Sodelovanje s petjem

na priložnostnih
prireditvah

Razredni
učitelji

Sodelovanje z
Združenjem staršev
otroškega vrtca in

osnovne šole
Šolski projekt

Šolsko leto
Priložnostna srečanja

in skupno
sodelovanje

Razredni
učitelji

Obiski priložnostnih Šolsko leto Obisk priložnostnih Razredni
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razstav, raznih objektov

Šolski projekt
razstav, raznih

objektov
učitelji

Projekt Gibalna vzgoja
Šolski projekt

Šolsko leto
Razvijanje gibalnih

spretnosti

Pod
mentorstvom 

izvedenca

Irina Antoni in
Sanja Ferlan

Obisk knjižnic
Šolski projekt 

Šolsko leto
Spoznavanje

pomembnosti bralne
kulture

Knjižničarka
Razredni

učitelji

V davnih časih
Šolski projekt

Šolsko leto
Spoznavanje suhih
zidkov in pastirskih

hišic na Krasu

Pod
mentorstvom

Izvedenca
Irina Antoni

Glasbeni laboratorij
Šolski projekt

Šolsko leto
Spoznavanje opere in

zborovsko petje
Zunanji

sodelavec Lara Puntar

V davnih časih
Šolski projekt

Šolsko leto

Za učence vseh
razredov

Spoznavanje suhih
zidkov in pastirskih

hišic na Krasu.

Izvedenec Irina Antoni

Likovni laboratorij
Šolski projekt

Šolsko leto
Spoznavanje likovnih

tehnik.

Walter Grudina
in zunanji
sodelavec

Razredni
učitelji

Šahovski krožek Šolsko leto
Spoznavanje prvin

šaha in igranje
Zunanji

sodelavec
Razredni

učitelji

COŠ
L. 
KOKORAVCA 
- GORAZDA IN
1. MAJ 1945
v Zgoniku
ŠOLSKI URNIK Od 8.00 do 16.00

TEDENSKO 
PROGRAMIRANJE

Ob sredah od 16.00 do 18.00

GOVORILNE URE Po predhodnem dogovoru.
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PORAZDELITEV UČITELJEV IN DODELITEV PREDMETNIH PODROČIJ

IME UČITLJA PREDMETNA PODROČJA

Jadranka Blasina
3.r.: ITJ; GIB
5.r.: SLJ, GIB

Sonja Caharija 2. r.: SLJ, MAT, ZGO, ZEM, GIB

Doriana Fidel
1.r.: ITJ, LIK
2. r.: ITJ, LIK, GLAS

Michel Grbec 1., 2. r.: Z 104
Walter Grudina Verouk v vseh razredih
Martina Lisjak 5. r.: Z 104
Lara Lupinc 3. r.: SLJ, MAT, LIK, GLAS, ALT

Cristina Pacor 5.r.: ITJ, MAT, NAR, LIK, GLAS

Darma Purič
1., 2., 3., 5. r.: ANG 
1. r.: NAR; GLAS
2. r.: NAR, ALT

Monica Rudez
3. r.: ZGO, ZEM, NAR
5.r.: ZGO, ZEM

Nadia Skabar 1. r.: SLJ,  MAT, ZGO, ZEM, GIB

NEUČNO OSEBJE Lorena Svab (36h) in Vasilij Kante (12h)
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ŠOLSKE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI:

Šola že dolgo let tesno sodeluje z občino Zgonik in z vsemi vaškimi organizacijami,
ki delujejo na teritoriju. 

AŠK Kras  organizira  za  osnovnošolce  športni  dan  in  turnir  v  igri  Med  dvema
ognjema. Ti dve pobudi, ki trajata že trideset let, sta bili v samem začetku namenjeni le
našima šolama. Z leti  sta zaobjeli  vedno večjo populacijo učencev in tema športnima
dogodkoma  so  se  priključile  tudi  ostale  naše  Večstopenjske  državne  šole  in
Večstopenjske državne šole Opčine ter šola iz Dutovelj. 

Letos  bomo  sodelovali  pri  projektu  Vsi  na  oder.  V  sklopu  projekta  3R  bomo
preuredili šolski vrt. Združili smo se tudi s šolama z Jezerskega (SLO) in iz Železne Kaple
(AT). Na šoli bo potekal šahovski krožek.

Združenje staršev »Sonce« občasno organizira delavnice namenjenim otrokom iz
otroškega vrtca in osnovne šole.

CILJI:

 Ob priliki 40-letnice Veverice bomo do konca tega leta tiskali posebno izdajo šolske
revije.

 Posebno pozornost bomo namenili  sodelovanju s šolama z Jezerskega in Železne
Kaple.

 Peti razred bo sodeloval pri projektu Comenius.
 Sodelovali  bomo  na  skupni  božičnici  v  zgoniški  občinski  telovadnici  in  na  drugih

pobudah krajevnih kulturnih in športnih društev.

Naslov
projekta/dejavnosti

Trajanje Zastavljeni cilji
Zunanji

sodelavci
Odgovorni

učitelj

Bralna značka Šolsko leto

Branje priljubljenih
knjig v slovenščini

in italijanščini,
spoznanje otroških

ustvarjalcev ter
poročanje o

prebranih vsebinah.

/
Sonja

Caharija

Gledališka vzgoja Šolsko leto

Obiski gledaliških
predstav in
doživljanje

dramskih besedil.

SSG Vsi učitelji

Vzgojno-didaktična
kontinuiteta OV - OŠ

Šolsko leto

Načrtovanje in
izvajanje pobud

(srečanja z otroki,
ki obiskujejo zadnji

letnik otroškega
vrtca v Gabrovcu)

za omogočanje
skupnih učno-
vzgojnih ciljev.

Vzgojiteljice
OV iz

Gabrovca 

Nadia
Skabar
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Vzgojno-didaktična
kontinuiteta OŠ -

DSŠ
Šolsko leto

Načrtovanje in
izvajanje pobud

(obisk DSŠ Srečka
Kosovela na

Proseku in DSŠ Iga
Grudna v Nabrežini
namenjen učencem

5. razreda) za
omogočanje

skupnih učno-
vzgojnih ciljev
(Comenius).

Profesorji
nižje srednje
šole Srečka
Kosovela na

Proseku 

Cristina
Pahor

Šola-šport Šolsko leto
Gibalna vzgoja in

osnove namiznega
tenisa.

Izvedenka
AŠK Kras

Nadia
Skabar

Tekmovanje v znanju
matematike za

Vegovo priznanje

Marec
2015

Tekmovanje v
reševanju

matematičnih nalog
v posameznih
tekmovalnih

skupinah
(namenjeno

učencem 2., 3. in 5.
razreda).

Društvo
matematikov

fizikov in
astronomov

Slovenije
(DMFA)

Cristina
Pahor

Obiski knjižnice Šolsko leto

Spoznavanje
kulturnih ustanov v

občini in njih
delovanje.

Knjižničarka
Živka Persič

Lara Lupinc,
Jadranka
Blasina,
Sonja

Caharija,
Nadia

Skabar

Šahovski krožek Šolsko leto
Spoznavanje prvin

šaha in igranje.
Izvedenec

Razredni
učitelji

Miklavževanje
December

2014
Obujanje tradicij.

Kulturno
društvo

Razredni
učitelji

Božičnica
December

2014
Skupna božičnica v
zgoniški telovadnici

Občina
Zgonik in

organizacije
v občini

Razredni
učitelji

Pustovanje na šoli
Pustni
petek

Ohranjevanje starih
tradicij;

spoznavanje
zabavnih

skupinskih iger.

/
Razredni

učitelji

Dan slovenske
kulture

Februar
2015

Spoznavanje
književnikov in

njihovih del.
/

Lara Lupinc,
Jadranka

Blasina, Sonja
Caharija,

Nadia Skabar

Športni dan April ali Športno obnašanje Izvedenci Učitelji
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maj 2015
in razvijanje

telesnih
sposobnosti.

AŠK Kras
gibalne
vzgoje

Občinska proslava
ob dnevu

osvoboditve

April ali
maj 2015

Spoznavanje,
vrednotenje
zgodovinskih

dogodkov; pomen
sodelovanja pri širši

skupni pobudi.

Občina
Zgonik

Razredni
učitelji

Sodelovanje na
občinski razstavi vin

Maj 2015

Sodelovanje z
občinskimi

ustanovami in
ovrednotenje

krajevnih pobud.

Občina
Zgonik in
domača
društva

Razredni
učitelji

Sodelovanje s
prostovoljci civilne

zaščite

Po
dogovoru z
odgovorni-

mi

Spoznavanje
krajevnih ustanov in

pomen teh, vaje
evakuacije.

Občinska
civilna

zaščita in
občina
Zgonik

Nadia
Skabar

Turnir Med dvema
ognjema

April ali
maj 2015

Športno obnašanje
in pravila igre.

Utrjevanje pojma
složnosti ter

sodelovanje na
medšolskem
tekmovanju.

Izvedenci
AŠK Kras

Učitelji
gibalne
vzgoje

Izlet petošolcev v
Slovenijo

Maj 2015

Spoznavanje
kulturnih ustanov in

zgodovinsko-
zemljepisnih
značilnosti

Ljubljanje in
Postojne.

Ministrstvo
za šport in
kulturo RS

Razredni
učitelji

Didaktična
kontinuiteta OV-OŠ

Šolsko leto
Dan odprtih vrat

namenjen staršem
bodočih prvošolcev.

/
Razredni

učitelji

Šolsko glasilo
Veverica

Šolsko leto
Pisanje, ilustriranje
in zbiranje gradiva
ter obdelava tega.

/
Razredni

učitelji

Športna vzgoja,
športni dan in

medšolsko športno
srečanje v igri Med

dvema ognjema

Šolsko leto

Razvijanje
osnovnih telesnih

spretnosti, primerno
športno obnašanje.

Izvedenci
AŠK Kras

Učitelji
gibalne
vzgoje

Glasbena vzgoja,
priložnostni nastopi

Šolsko leto

Razvijanje osnovnih
glasbenih prvin,

spoznavanje in petje
otroških in narodnih

pesmi.

Zunanji
izvedenci

Učitelji
glasbene

vzgoje
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Obiski priložnostnih

razstav, raznih
objektov

Šolsko leto
Obiski priložnostnih

razstav, raznih
objektov.

/
Razredni

učitelji

3 šole, 3 kulture, 3 ... Šolsko leto
Srečanje treh

kulturnih in
jezikovnih realnosti.

Zunanji
izvedenci

Lara Lupinc,
Darma Purič

Vsi na oder Šolsko leto

Odkrivanje
glasbenega sveta
in vsega, kar ga

zaznamuje.

Zunanji 
izvedenci

Učitelji
glasbene

vzgoje

3R Šolsko leto
Ureditev šolskega

vrta in ločeno
zbiranje odpadkov.

Zunanji
izvedenci

Michel Grbec

3S (zdravje, šola,
šport)

Šolsko leto
Zavedanje pomena
gibanja v naravi oz.

v telovadnici.

Zunanji
izvedenci

Učitelji
gibalne
vzgoje
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6.5. DRŽAVNA SREDNJA ŠOLA

NASLOVI IN TELEFONSKE ŠTEVILKE

Nižja srednja šola Naslov, elektronska pošta Telefon

DRŽAVNA SREDNJA ŠOLA
IGA GRUDNA

Nabrežina Kamnolomi 16 - 34011
Nabrežina

dss_igogruden@libero.it
040 200321
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DSŠ
IGA GRUDNA
v Nabrežini

ŠOLSKI URNIK

Pouk poteka štiri dni v tednu, ob ponedeljkih, sredah, četrtkih in petkih, od 7.45 do 14.13 s
sedmimi učnimi enotami po 52 minut in tremi didaktičnimi premori – prvi traja 11 minut, drugi 8,
tretji  5 minut.  Ob torkih traja pouk od 7.45 do 14.13 s šestimi učnimi enotami po 60 minut in
dvema didaktičnima premoroma po 15 oz. 13 minut. Urnik pogojujejo javni prevozi.

RAZPOREDITEV UČNEGA OSEBJA PO RAZREDIH

Profesor 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b Št.ur
Bajc Vesna
razredničarka 1.b

angleščina angleščina angleščina angleščina angleščina angleščina 18

Brajkovič Maja
razredničarka 1.a

sloven.,  
zgod. , 
zemlj.

sloven.,  
zgod. , 
zemlj.

18

Bresciani Sara verouk verouk verouk verouk verouk verouk 6
Brezovec Ester
razredničarka 2.b

mat., nar. mat., nar. mat., nar. 18

Doljak Nadia umetnost umetnost umetnost umetnost umetnost umetnost 12

Franceschini
Alenka

tehnolog.

tehnolog.,
podporni 
p.,
altern. p.

tehnolog. tehnolog. tehnolog. tehnolog.
12+
6p+
1a

Gabrovec Aurora
razredničarka 3.a

sloven.,  
zgod. , 
zemlj.

sloven.,  
zgod. , 
zemlj.

18

Grbec Daniel
razrednik 3.b

mat., nar.
mat., nar. mat., nar. 18

Iob Stefano glas. vzg.  glas. vzg. glas. vzg. glas. vzg. glas. vzg. glas. vzg. 12

Kukanja Vera nemščina nemščina
nemščina
podporni 
p.

nemščina nemščina nemščina
12+
7,5p

Milič Katja
razredničarka 2.a

italijanšč. italijanšč. italijanšč. 15

Slavec Edda italijanšč. italijanšč. Iialijanšč.
15+
3a

Starc Claudio gibal. vzg. gibal. vzg. gibal. vzg. gibal. vzg. gibal. vzg. gibal. vzg. 12

Starc Mira
sloven.,  
zgod. , 
zemlj.

sloven.,  
zgod. , 
zemlj.

18

40



  Večstopenjska državna šola Nabrežina

VIP 2014/2015

Neučno osebje: Martina Briscak (36h), Nadia Grassi (36h), Tatiana Laurica (36h), Alessandra 
Rebula (36h) in Karina Tagliapietra (12h).

JUTRANJE GOVORILNE URE

Posamezni  profesorji  bodo  staršem  na  razpolago  za  jutranje  individualne  razgovore  od
ponedeljka, 13. oktobra 2014, do petka, 15. maja 2015. Iz organizacijskih razlogov naprošamo
starše, da se za govorilno uro pisno najavijo preko Galebovega šolskega dnevnika vsaj en teden
prej.

DELOVNE SKUPINE IN REFERENTI

Naziv projekta Referent Sodelujoči profesorji

NAMESTNIK RAVNATELJA Bajc Vesna

TAJNIKI - RAZREDNIKI Brajkovič Maja (1. a)

PROFESOR DAN URA (od – do)

BAJC Vesna četrtek
12.24 – 13.16 

(na šoli I. Grudna)

BRAJKOVIČ Maja torek
8.45 – 9.45

(na šoli V. Ščeka)

BRESCIANI Sara torek
12.13 – 13.13 

(na šoli I. Grudna)

BREZOVEC Ester sreda
9.40 – 10.32

(na šoli I. Grudna)

DOLJAK Nadia ponedeljek
11.24 – 11.54

(na šoli I. Grudna)

FRANCESCHINI Alenka
ponedeljek

torek

14.13 – 14.39
(na šoli I. Grudna)

14.13 – 14.39
(na šoli V. Ščeka)

GABROVEC Aurora ponedeljek
10.32 – 11.24

(na šoli I. Grudna)

GRBEC Daniel sreda
9.40 – 10.32

(na šoli I. Grudna)

IOB Stefano sreda
11.32 – 12.24

(na šoli I. Grudna)

KUKANJA Vera četrtek
11.32 – 12.24

(na šoli I. Grudna)

MILIČ Katja petek
9.40 – 10.32

(na šoli I. Grudna)

SLAVEC Edda petek
11.32 – 12.24

(na šoli I. Grudna) 

STARC Claudio ponedeljek
9.40 – 10.25

(na šoli I. Grudna)

STARC Mira sreda
10.32 – 11.24

(na šoli I. Grudna)
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Bajc Vesna (1. b)
Milič Katja (2. a)
Brezovec Ester (2. b)
Gabrovec Aurora (3. a)
Grbec Daniel (3.b)

VIP za DSŠ Gabrovec Aurora

BRALNA ZNAČKA Brajkovič Maja
Starc Mira in Gabrovec 
Aurora

ABONMA MORSKI PES Brajkovič Maja
Starc Mira in Gabrovec  
Aurora

Naziv projekta Referent Sodelujoči profesorji

UTRJEVANJE 
ANGLEŠKEGA JEZIKA

Bajc Vesna

LIKOVNA DELAVNICA Doljak Nadia

ZBOROVSKO PETJE Iob Stefano

SPOZNAVANJE NAŠIH IN 
TUJIH KRAJEV

Starc Mira
Brajkovič Maja in Gabrovec 
Aurora

VZGOJNO-DIDAKTIČNA 
POVEZAVA 0Š - NSŠ

Brajkovič Maja

ŠOLSKA ORIENTACIJA  
NSŠ – VSŠ

Franceschini Alenka

VEGOVO TEKMOVANJE Grbec Daniel Brezovec Ester

CANKARJEVO PRIZNANJE Brajkovič Maja

EKOŠOLA  ZA 
TRAJNOSTNI RAZVOJ (+ 
prometna vzgoja)

Brezovec Ester
Franceschini  Alenka in 
Grbec Daniel

ZDRAVSTVENA VZGOJA Slavec Edda

ŠPORTNE DEJAVNOSTI Starc Claudio

TEDEN V NARAVI, ŠOLSKI
IZLETI IN EKSKURZIJE

Franceschini Alenka

ŠOLSKI URNIK Kukanja Vera
Milič Katja (za tedenske 
spremembe)

SODELOVANJE S 
KRAJEVNIMI KULTURNIMI
IN ŠPORTNIMI 
ORGANIZACIJAMI

Doljak Nadia

CIVILNA ZAŠČITA IN 
VARNOST

Franceschini Alenka

INVALSI Gabrovec Aurora

COMENIUS Bajc Vesna
Doljak, Franceschini, 
Gabrovec, Grbec, Kukanja
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ŠOLSKE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI 

Naziv
projekta/dejavnosti

Trajanje Zastavljeni cilji
Zunanji

sodelavci
Predlagatelj

Gledališki abonma
Morski pes - projekt

Šolsko leto

Približati učencem
gledališko umetnost in

vzbuditi željo po
zahajanju na gledališke

predstave.

Slovensko
stalno gledališče

iz Trsta
Maja Brajkovič

Likovna delavnica -
projekt

Drugo
polletje

Razvijanje likovne
ustvarjalnosti in
poustvarjalnosti.

Zunanji
izvedenec

Nadia Doljak

Zdravstvena vzgoja -
projekt

Šolsko leto

Poučiti in spodbujati
učence k pozitivnemu
odnosu do lastnega

telesa in zdravja.

dr. Irena Tavčar
in zunanji
izvedenec

Edda Slavec

Ekošola za trajnostni
razvoj - projekt

Šolsko leto

Spoštovanje in varstvo
okolja, spoznavanje in
vrednotenje okoljske

kulture, razvijanje
raziskovalnega pristopa.

Raziskovalci
Znanstvenega

parka na
Padričah;

Deželna zavoda
ARPA in
OSMER;

Deželna gozdna
straža – dr. A.

Purič;
dr. E. Malalan;
dr. Jadranka
Blažina za

SERT, zunanji
izvedenci

Ester
Brezovec

Spoznavanje naših in
tujih krajev - projekt

Šolsko leto

Spoznavanje družbenih,
zgodovinskih ter

naravnogeografskih in
kulturnih procesov doma

in po svetu.

Zunaji
izvedenec

Mira Starc

Tekmovanje za Vegovo
priznanje - projekt

Šolsko leto
Vzbujanje veselja do

matematike.
Organizatoriji iz

Slovenije
Daniel Grbec

Športna tekmovanja -
projekt

Šolsko leto
Druženje z vrstniki in
gojenje športne etike.

Špotna društva Claudio Starc

Šolska in poklicna
orientacija - projekt

Šolsko leto
Spoznavanje samih sebe
in perspektiv za nadaljnje
šolske in poklicne izbire.

Slovenske višje
srednje šole;
Dežela FJK

Alenka
Franceschini

Utrjevanje angleškega
jezika - projekt

Šolsko leto
Utrjevanje slušne in

bralne spretnosti
/ Vesna Bajc

Enodnevni izleti in
ekskurzije - projekt

Šolsko leto
Spoznavanje bližnje
okolice in sosednjih

držav.
/

Alenka
Franceschini

Maja Brajkovič

Naziv Trajanje Zastavljeni cilji Zunanji Predlagatelj
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projekta/dejavnosti sodelavci

Tridnevni izlet za
učence 3.a in 3. b -

projekt

Drugo
polletje

Spoznavanje kulturnega
bogastva italijanskih

mest
/

Alenka
Franceschini

Obisk likovnih razstav
in galerij

Šolsko leto
Spoznavanje kulture
likovnega izražanja.

/ Nadia Doljak

Zborovsko petje Šolsko leto
Vzbujanje veselja do

glasbe.
/ Stefano Iob

6.6. KADROVSKI POGOJI ZA DELO - POSAMEZNE FUNKCIJE VZGOJITELJIC,
UČITELJEV IN PROFESORJEV

6.6.1. Oddelčni sveti

Oddelčni svet za otroške vrtce je zborni organ, ki deluje v vsakem otroškem vrtcu.
Predsednik je ravnatelj, v vsakem vrtcu pa je po en namestnik ravnatelja in tajnik. Vsak
oddelek otroškega vrtca ima po enega izvoljenega predstavnika staršev.

OTROŠKI VRTEC NAMESTNIK TAJNIK
PREDSTAVNIK 
STARŠEV

v Nabrežiniv Nabrežini Cinzia Auber Marina Korosec Marko Emili

v Devinuv Devinu
Rossana
Mazzaroli

Adriana Pertot Maria Cristina Italiano

vv Mavhinjah Mavhinjah Nadia Zeriali Veronika Danev Karin Rothauer
v Gabrovcuv Gabrovcu Daria Gruden Nadja Debenjak Ketty Furlan

6.6.2. Medrazredni sveti

Medrazredni svet je zborni organ, ki deluje na vsaki šoli. Predsednik Medrazrednih
svetov je ravnatelj, vsaka šola pa ima namestnika predsednika in tajnika. Medrazredni
svet vsake šole sestavljajo vsi učitelji in po en izvoljeni predstavnik staršev za razred.

OSNOVNA ŠOLA NAMESTNIK TAJNIK PREDSTAVNIK STARŠEV

Virgila Ščeka Virgila Ščeka 
Dunja Grgič Anita Kocjančič

1.r. Alenka Mozetic
2.r. Jadranka Cergol
3.r. Jasna Simoneta
4. in 5.r. Tanja Kermez

Josipa JurčičaJosipa Jurčiča
Mario Adamič Paolo Kobal

1.r. Tanja Ukmar
2.r. Erica Pagano
3.r. Lia Deotto
4.r. Paolo Godnic
5.r. Barbara Corbatto

Stanislava GrudnaStanislava Grudna
Tatjana Hrovatin Sanja Ferlan

1. in 3.r. Tanja Bratos
2.r. Sonja Rebula
4. in 5.r. Carol Bezin

Lojzeta Kokoravca - Lojzeta Kokoravca - 
Gorazda in 1. maj 1945Gorazda in 1. maj 1945 Lara Lupinc Cristina Pacor

1.r. Martina Krapež
2.r. Noris Rebec
3.r. Elisabetta Grilanc
4.r. Dalibor Pohlen
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6.6.3. Razredni sveti

NIŽJA SREDNJA 
ŠOLA

NAMESTNIK TAJNIK
PREDSTAVNIK 
STARŠEV

Iga Grudna Iga Grudna 
NABREŽINANABREŽINA

Vesna Bajc Vsi razredniki

1.A Alenka Kralj, Maja 
Grilanc, Noel Boneta in 
Petra Doglia
1.B Barbara Briščik, 
Valentina Busechian, 
Alenka Devetak in Paolo 
Skerk
2.A Barbara Drago in Lara 
Peric
2.B Suzana Cressiach, 
Carmen Pieri in Sabrina 
Zidarich
3.A Gabriella Baldassin, 
Ivanka Pahor in Barbara 
Rustia 
3.B Barbara Logar in Sara 
Zavadlal

6.6.4. Zavodski svet

Zavodski  svet  sestavlja:  ravnatelj,  šest  predstavnikov  učnega  osebja,  šest
predstavnikov staršev in en predstavnik neučnega osebja.

RAVNATELJ
PREDSTAVNIKI
UČNEGA OSEBJA

PREDSTAVNIKI
STARŠEV

PREDSTAVNIKI 
NEUČNEGA 
OSEBJA

Dr. Marco Jarc

Mario Adamič Barbara Drago

Nevenka Pertot

Mirjan Mikolj Ivanka Pahor
Leonida Gruden Igor Antoni
Aurora Gabrovec Nicola Golemac
Vera Kukanja Boris Rebec
Daria Gruden Nadia Stolfa

6.6.5. Enotno sindikalno predstavništvo

Enotno sindikalno predstavništvo je prisotno tudi na Večstopenjski državni šoli v
Nabrežini. Predstavniki učnega in neućnega osebja so: Mario Adamič, Tatjana Hrovatin in
Katja Skerk.

6.6.6. Delovne skupine in referenti
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Na Večstopenjski državni šoli v Nabrežini delujejo delovne skupine, v katere so
poleg referenta vključeni predstavniki vseh vrtcev in šol.

KOMISIJA ZA AVTONOMIJO

ravnatelj Dr. Marco Jarc
ravnateljeva sodelavca Vera Kukanja in Darma Purič

vsi namestniki

Cinzia Auber
Rossana Mazzaroli
Nadia Zeriali
Daria Gruden
Dunja Grgič
Mario Adamič
Tatjana Hrovatin
Lara Lupinc
Vesna Bajc

ciljne funkcije (po potrebi)

Mirjam Bolcina
Aurora Gabrovec
Daniel Grbec
Michel Grbec
Annamaria Scabar
Nadia Zeriali

VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA: vrtec - osnovna šola

otroški vrtec / osnovna 
šola

vzgojiteljice / učitelji

OV v Nabrežini Marina Korosec
OV v Devinu Rossana Mazzaroli
OV v Mavhinjah Nadia Zeriali
OV v Gabrovcu Daria Gruden
V. Šček Dunja Grgič
J. Jurčič Leonida Gruden
S. Gruden Nataša Scuka
L. Kokoravec  Gorazd in 1.
maj 1945

Nadia Skabar

VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA: osnovna šola - državna srednja šola
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osnovna šola / državna 
srednja šola

učitelji / profesorji

V. Šček Mirjan Mikolj
J. Jurčič Vilma Magagna
S. Gruden Lara Puntar
L.Kokoravec Gorazd in
1. maj 1945

Cristina Pacor

I. Gruden Maja Brajkovič

CIVILNA ZAŠČITA IN ZA VARNOST: 

otroški vrtec / osnovna 
šola / državna srednja 
šola

vzgojiteljice / učitelji / profesorji

OV v Nabrežini Cinzia Auber
OV v Devinu Adriana Pertot
OV v Mavhinjah Ines Furlan
OV v Gabrovcu Daria Gruden
V. Šček Sandra Gruden
J. Jurčič ////
S. Gruden ////
L. Kokoravec - Gorazd in 1.
maj 1945

Nadia Skabar

I. Gruden Alenka Franceschini

BRALNA VZGOJA: 

otroški vrtec / osnovna 
šola / državna srednja 
šola

vzgojiteljice / učitelji / profesorji

OV v Nabrežini Rossana Mazzaroli
V. Šček Nevenka Skerlj
J. Jurčič Leonida Gruden
S. Gruden Nataša Scuka
L. Kokoravec - Gorazd in 1.
maj 1945

Sonja Caharija

I. Gruden Maja Brajkovič

GLEDALIŠČE:
Referent OV: Rossana Mazzaroli
Referent DSŠ: Maja Brajkovič

NARAVOSLOVJE:
Referent OV: Daria Gruden
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GLASBENA VZGOJA:
Referent OV: Adriana Pertot

ORGANIZACIJA ŠOLSKIH IZLETOV OZ. POUČNIH EKSKURZIJ:

otroški vrtec / osnovna 
šola / nižja srednja šola

vzgojiteljice / učitelji / profesorji

OV Vse vzgojiteljice
V. Šček Vsi učitelji
J. Jurčič Marta Klinc
S. Gruden Sanja Ferlan
L. Kokoravec - Gorazd in 1.
maj 1945

Jadranka Blasina in Lara Lupinc

I. Gruden Alenka Franceschini

URNIKI:

otroški vrtec / osnovna 
šola / državna srednja 
šola

učitelji/ vzgojiteljice / profesorji

OV Ravnateljevi namestniki
V. Šček Sandra Gruden
J. Jurčič Mario Adamič
S. Gruden Tatjana Hrovatin
L. Kokoravec - Gorazd in 1.
maj 1945

Darma Purič

I. Gruden Vera Kukanja in Katja Milič

TEKMOVANJE V MATEMATIKI:

osnovna šola /  državna 
srednja šola

učitelji/ profesorji

V. Šček Anita Kocjančič
J. Jurčič Mario  Adamič
S. Gruden Razredni učitelji
L. Kokoravec - Gorazd in 1.
maj 1945

Cristina Pacor

I. Gruden Daniel Grbec

TEKMOVANJE V SLOVENSKEM JEZIKU:

osnovna šola / državna 
srednja šola

učitelji/ profesorji

V. Šček Nevenka Skrlj
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DSŠ Iga Grudna Maja Brajkovič

INVALSI:

osnovna šola / državna 
srednja šola

učitelji/ profesorji

V. Šček Nevenka Skerlj
J. Jurčič Paolo Kobal
S. Gruden Sanja Ferlan
L. Kokoravec - Gorazd in 1.
maj 1945

Darma Purič

I. Gruden Aurora Gabrovec

COMENIUS:

osnovna šola / državna 
srednja šola

učitelji/ profesorji

L. Kokoravec - Gorazd in 1.
maj 1945

Darma Purič

I. Gruden Vesna Bajc

TEHNIČNA KOMISIJA:
 Mario Adamič
 Paolo Kobal

REFERENTI ZA TEKMOVANJA V ZNANJU:
 Vegovo tekmovanje: Mario Adamič (za OŠ)
                          Daniel Grbec (za DSŠ)

CANKARJEVO TEKMOVANJE:
 Nevenka Skerlj (OŠ)
 Maja  Brajkovič (DSŠ)

VOLILNA KOMISIJA:
 Mirjan Mikolj 
 Sandra Gruden
 Dunja Antonič 
 Tanja Kermez
 Erika Cok

KOMISIJA ZA STALEŽ NA DRŽAVNI SREDNJI ŠOLI
 Edda Slavec
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 Mira Starc
 Alenka Franceschini (rezerva)

ENOTE ZA VARNOST (predvidene po zakonu  81/2008)
 Ravnatelj 
 RSPP - odgovoren za preventivo in zaščito na ravnateljstvu in ing. Rudi Perissutti
 Predstavnik uslužbencev za varnost na ravnateljstvu (RSL) Katja Skerk

6.6.7.Delovna skupina  po zak. št. 104/92 (učenci s posebnimi potrebami)

Delovna  skupina  se  sestaja  trikrat  letno,  in  sicer  ob  začetku  šolskega  leta  za
programiranje  dejavnosti  v  zvezi  z  učenci  s  posebnimi  potrebami,  v  februarju  za
preverjanje opravljenega dela ter za načrtovanje v drugem polletju in ob koncu šolskega
leta  za  pregled  napredka  teh  učencev  ter  prirpavo  poročila  za  dejavnosti,  ki  bodo
izvedene v prihodnjem šolskem letu.
Člani: ravnatelj,  vzgojitelji  oz.  razredni  učitelji,  starši  otroka,  pomožni

vzgojitelj/učitelj/profesor,  spremljevalec  zadruge  La  Quercia,  osebje  slovenske
socio-psiho-pedagoške službe (psiholog, logoped, psihomotricist, psihoterapevt) in
socialni delavec.

6.6.8.  Učenci s posebnimi vzgojnimi potrebami (BES) in posebnimi vzgojnimi motnjami
(DES)
Posamezne razredne skupnosti sestavljajo učenci enake starosti. Med seboj so si

različni po sposobnostih, spretnostih, znanju in doživljanju. Slednji se v času njihovega
telesnega, družbenega in čustvenega razvoja stalno spreminjajo. Učitelji so dolžni njihov
razvoj spremljati, upoštevati in spoštovati ter učne načrte in didaktične pristope prilagajati
učenčevim potrebam. 

Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe oz. motnje so lahko vezane na krajša ali
daljša  obdobja  šolanja;  njihov  izvor  je  posledica  raznovrstnih  bioloških,  fizioloških,
psiholoških,  socialnih  in/ali  socio-emocionalnih  dejavnikov.  Šola  mora  zato,  ob
upoštevanju navodil in določil, ki jih navaja Ministrska odredba z dne 27. decembra 2012,
vsakemu  posameznemu  učencu  zagotoviti  primerno  naravnanost  vzgoje  in
izobraževanja, ki bo omogočala preseganje in sprotno odpravljanje težav.

6.6.9. Ravnateljeva sodelavca

Darma Purič Vera Kukanja
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 Nadomešča ravnatelja v primeru, da

je ta opravičeno odsoten;
 Po potrebi  predstavlja  ravnatelja na

sestankih občinskih ustanov; 
 Zbira prošnje za SpSk/FIS in preveri

zaključno  dokumentacijo  učnega
osebja;

 Sodeluje s pedagoško svetovalko;
 Vodi  in  koordinira  sodelovanje  med

Zborom  učnega  osebja,  Zavodskim
svetom in  ravnateljem za  integracijo
vseh tistih dejavnikov, ki pripomorejo
k  uresničevanju  avtonomije  in
izboljšanju VIP-a;

 Je član ravnateljevega tima;
 Nadomešča  ravnatelja  in  vodi

sestanke delovne skupine 104, tesno
sodeluje s CF za učence s posebnimi
potrebami. 

 Nadomešča ravnatelja po potrebi;
 Nadomešča ravnatelja na ZUO OV in

po potrebi v Zavodskem svetom;
 Zbira  didaktično  dokumentacijo  in

učne načrte učnega osebja;
 Vodi pomembnejše projekte;
 Je odgovorna oseba za informatiko na

ravni  ravnateljstva  (tehnična  in
organizacijska pomoč),

 Predlaga  in  organizira  specifična
spopolnjevanja  tudi  v  sodelovanju  z
drugim osebjem;

 Je član ravnateljevega tima;
Vodi pregled nad računalniki na šolah
oz. vrtcih.

6.6.10. Ciljne funkcije

1. Polovična funkcija

Mirjam Bolcina (1/2) SPOPOLNJEVANJE

 Koordinira obveznosti v zvezi z zakonom o varnosti (81/2008);
 Je član ravnateljevega tima in skupine za avtonomijo;
 Ureja dokumentacijo o varnosti TU 81/08;
 Preverja dokumentacio in nadzoruje vaje o evakuacijah na OŠ in OV;
 Dokumentira potrebe, ki so pomembne za varnost učencev in šolskega osebja;
 Pripravi prošnje za posege za občinski upravi;
 Predlaga  in  organizira  specifična  spopolnjevanja  tudi  v  sodelovanju  z  drugim

osebjem;
 Sodeluje z občinskimi in državnimi subjekti civilne zaščite in javne varnosti.

2. Funkcija

Michel Grbec (1) POSEBNI POSEGI ZA UČENCE
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 Je član ravnateljevega tima in skupine za avtonomijo;
 Je pomoč pri pripravi učnih načrtov in specifično za projekte za integracijo UčPP;
 Sodeluje s pomožnim učnim osebjem;
 Skrbi za potrebe UčPP v OV, OŠ in DSŠ;
 Zbira vso spefično dokumentacijo na ravnateljski ravni;
 V odsotnosti ravnatelja lahko vodi seje 104/92;
 Sodeluje  pri  vzdrževanju  stikov  s  socio-psiho-pedagoško  službo  in  Občinskim

uradom za socialo;
 Po potrebi  promovira in organizira spopolnjevanja na ravni  ravnateljstva  za nove

pristope z UčPP in o novih pojavih nasilja v otroškem obdobju;
 Je v pomoč za pripravo posebnih načrtov.

3. Polovična funkcija

Nadia Zeriali (1/2)
POMOČ UČNEMU OSEBJU OV PRI 
DIDAKTIČNEM DELU, SPOPOLNJEVANJE IN 
ODGOVORNA ZA OV

 Je član ravnateljevega tima in komisije za avtonomijo;
 Vodi načrtovanje OV;
 Zbira  in  skrbi  za  vso  dokumentacijo  otroških  vrtcev  in  urejejuje  kopijo  na

ravnateljstvu;
 Predlaga in organizira specifična spopolnjevanja tudi v sodelovanju z drugim 

osebjem.

4. Polovična funkcija

5. Polovična funkcija

Annamaria Scabar (1/2) VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNA PONUDBA

 Vodi in koordinira dejavnosti v sklopu VIP-a;
 Ima stike s šolami in vrtci;
 Je član ravnateljevega tima in po potrebi komisije za avtonomijo;
 Skrbi  za  preverjanje  uresničitve  odobrenih  projektov  (1.  polletje)  in  na  koncu

šolskega leta (zbere poročila);
 Predlaga  in  organizira  specifična  spopolnjevanja  tudi  v  sodelovanju  z  drugim

osebjem.
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6. Funkcija

Aurora Gabrovec (1/2) VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNA PONUDBA

 Vodi in koordinira dejavnosti v sklopu VIP-a;
 Ima stike s šolami in vrtci;
 Je član ravnateljevega tima in po potrebi komisije za avtonomijo;
 Skrbi  za  preverjanje  uresničitve  odobrenih  projektov  (1.  polletje)  in  na  koncu

šolskega leta (zbere poročila);
 Predlaga  in  organizira  specifična  spopolnjevanja  tudi  v  sodelovanju  z  drugim

osebjem.
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7. PREDSTAVITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI OTROŠKIH VRTCEV,
OSNOVNIH ŠOL IN DRŽAVNE NIŽJE SREDNJE ŠOLE

7.1. OTROŠKI VRTCI

Otroški  vrtec  prispeva k skladnemu in  celostnemu razvoju otrok od tretjega do
šestega leta starosti, v spoštovanju razvojnih stopenj, sposobnosti,  spretnosti,  razlik in
identitete posameznikov ter seveda vzgojnih odgovornosti družine.

Vrtec je okolje, v katerem se prepletajo konkretne izkušnje in usvajanja, a brez
uvajanja šolksih metod poučevanja in predčasnega opismenjevanja. Otroški  vrtec ima
naolgo,  da  otroku  na  dostopen  način  posreduje  znanja.  Tolmači,  urejuje,  razvršča
izkušnje v didaktične enote in s tem nadgrajuje njegove sposobnosti, spretnosti in znanja.
Vzgojno-didaktične  enote  izhajajo  iz  Vsedržavnih  smernic  za  pripravo  kurikuluma  za
otroške  vrtce,  ki  se  uresničujejo  in  kontekstualizirajo  v  ponudbi  VIP-a  Večstopenjske
državne šole Nabrežina ter seveda v Vzgojno-didaktičnih načrtih posameznega otroškega
vrtca.

Specifični vzgojino-didaktični cilji izhajajo iz naslednjih podrorčij predšolske vzgoje:
Lastni  jaz  in  drugi;  Telo  in  gibanje;  Predstave,  zvoki,  barve;  Pogovori  in  besede;
Poznavanje sveta.

Skupek  vzgojno-didaktičnih  ciljev  predpostavlja  redno  načrtovanje  dejavnosti,
opredelitev  vsebin,  metod  in  organizacijskih  rešitev,  ki  jih  Vsedržavne  smernice
opredeljuje  kot  kompetence.  Na  osnovi  doseganja  le-teh  temelji  vzgojno-učni  proces
rednega preverjanja in vrednotenje doseganja stopnje razvoja sposobnosti in spretnosti
vsakega posameznika. Vzgojno-didaktične enote so izvedene na osnovi metodoloških in
organizacijskih izbir posamezne vzgojiteljice oz. učnega teama.

Upoštevajoč specifiko organiziranosti Večstopenjske državne šole, kjer otroški vrtci
predstavljajo,  prvo  stopnjo  zakonsko  organizirane vzgojno-učne skupnosti,  so  v  duhu
navpičnega kurikuluma znotraj celotne Vzgojno-izobraževalne ponudbe predvidene stične
točke z ostalimi stopnjami, v prvi vrsti s primarnim ciklusum osnovne šole (vzgojno-učna
povezava z osnovnimi šolami na teritoriju, kjer deluje posamezni otroški vrtec).

Otroški  vrtci  se seveda v vodoravni  obliki  odpirajo  teritoriju,  v  katerem delujejo
preko  aktivnega  povezovanja  z  vsemi  akreditiranimi  javnimi  in  zasebnimi  družbenimi
subjekti kot so: krajevne javne uprave, druge vzgojne ustanove, otroške jasli, krajevna
kulturna, športna in socio-skrbstvena društva, župnišča in organizacije.

Vsepovsod,  kjer  so  prisotna  in  delujejo  v  akreditirani  in  organizirani  obliki  se
posamezni otroški vrtci povezujejo s predstavniki staršev, družin in združenj staršev.

7.2. OSNOVNE ŠOLE

Daniel Grbec (1) INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJA

 Skrbi za spletno stran naše VeŠ;
 Skrbi za internetne povezave v OV, OŠ in DSŠ;
 Predlaga in organizira specifična spopolnjevanja za uporabo novih tehnologij tudi v

sodelovanju z drugim osebjem.
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7.2.1. Organizacija dela

Osnovna  šola  mora  zagotoviti  enotnost  in  upoštevati  različnost,  tako  da  kljub
enotnosti  zagotavlja  učencem kontinuiteto  individualnega  razvoja.  Zaradi  tega  morajo
učitelji  poznati  individualne posebnosti  učencev,  jih  priznati,  dopustiti  in  upoštevati.  Z
diferenciranim pristopom morajo zagotoviti, da zaradi različnosti učencev ne bi nastajale
vzgojne težave, nedisciplina in neuspeh.

Ure  sočasnosti  niso  dodatek  normalnemu  urniku,  ampak  so  del  tega.  Že  pri
oblikovanju  urnika  ob  začetku  šolskega  leta  učitelji  določijo,  kako  bodo  izkoristili
sočasnosti.

Kjer so prisotne večrazrednice, izkoristijo učitelji sočasnost za delitev razreda. Na
tak način lahko posvetijo te ure utrjevanju kurikularnih predmetov.

V glavnem pa se bodo učitelji med sočasnostjo posvetili:
a)  individualiziranim  posegom  in  pomoči  učencem,  ki  s  težavo  dojemajo  ali

potrebujejo dodatne posege oz. pomoč;
b) individualiziranemu pouku, ki predvideva prilagajanje organizacije dela, metod,

postopkov interesom učencev,  oblikovanje različnih  nalog za dosego različnih  ciljev v
obsegu določene učne teme;
          c) pomoči učencem s posebnimi potrebami, za njihovo boljše vključevanje v
razredno in šolsko skupnost.

7.2.2. Tedensko načrtovanje in preverjanje
Delavna pogodba predvideva, da vsak učitelj opravi tedensko 24 ur, od katerih jih

22 ur posveti delu v razredu, ostali 2 uri pa nameni timskemu načrtovanju in preverjanju.
Učitelji tima morajo sodelovati pri vsakdanjem delu, saj je za osnovno šolo značilna

enovitost v poučevanju. Sistematično preverjanje omogoča namreč nenehno prilagajanje
v načrtovanju nadaljnega dela.

Ta srečanja bodo učitelji namenili predvsem:
 izmenjavi informacij o učencih;
 preverjanju predelane snovi in doseženih smotrov, ugotovitvi potreb, ki se kažejo

pri posameznem delu;
 načrtovanju didaktičnega dela;
 načrtovanju  vzgojnih  pobud  ali  dejavnosti,  specifični  organizaciji  dela

(individualizirani posegi, uporaba soprisotnosti);
 organizaciji in določitvi skupnih kriterijev pri dodelitvi domačega dela.

Nekaj  časa morajo učitelji  nameniti  tudi  skupinskemu načrtovanju na ravni  šole
(oba vzorca načrtujeta skupne pobude). Ker je enovitost v poučevanju nujno potrebna,
moramo najprej  doseči  enotnost  učiteljskega kadra. Predpogoj  za to  pa so predvsem
dobri medsebojni odnosi, medsebojno spoštovanje in sodelovanje.

Tedensko načrtovanje in preverjanje bodo učitelji zapisovali v rokovnik za načrto-
vanje in didaktično organizacijo (M.O. 236/2.8.1993).

osnovna šola dan načrtovanja od - do

V. Ščeka ponedeljek 13.05 – 15.05

J. Jurčiča ponedeljek 13.15 – 15.15

S. Grudna torek 15.50 – 17.50

L. Kokoravca - Gorazda in 1.
maj 1945

sreda 16.00 – 18.00
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V  letošnjem  šolskem  letu  se  bodo  načrtovanja  odvijala  dvakrat  mesečno  v
prostorih ravnateljstva, dvakrat pa po šolah.
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7.2.3. Preverjanje in ocenjevanje

Po zakonskih predpisih o ocenjevanju bodo učitelji dvakrat letno zapisovali oceno v
spričevalo in bodo ob zaključku štirimesečja spričevalo izročili staršem, o dveh vmesnih
ocenjevanjih pa bodo seznanili starše samo ustno.
Štirimesečji trajata:

 do 31.1.2014
 do 7.6.2014

7.2.4. Kriteriji za kritje odsotnih učiteljev 
Po šolah bodo posamezni učitelji, okvirno, prvih pet dni krili odsotnega kolego (v

vrtcih  pa  je  suplent  nameščen  že  prvi  dan  vzgojiteljeve  odsotnosti),  vendar  bo
prevalentna varnost učencev.

Na podlagi urnikov je možno nadomeščati odsotne kolege, z začasno zamenjavo
in prilagoditvijo urnikov. To seveda predpostavlja zamenjavo predmetnega urnika in pa
delovnega  urnika  posameznih  učiteljev.  V  skrajnih  primerih  bo  lahko  prišlo  tudi  do
združevanja  razredov.  V  vseh  primerih  pa  bodo  učitelji  skušali  zajamčiti,  kolikor  je
mogoče  v  takih  skrajnih  situacijah,  reden  potek  pouka  in  didaktično-vzgojno  delo  v
razredu. Predvsem pa varnost otrok, ki so prisotni na šoli.

Navodila veljajo za vse šolske stopnje.
Podrobnejši  pravilnik  s  prilagoditvami  kritja  glede  na  kritičnost  bo  dopolnjen  in

prilagojen  na  sindikalnem  sestanku.  Kljub  temu,  da  pravilnik  ni  bil  podpisan  zaradi
pomanjkanja  finančnih  sredstev,  določila  o  kritju  in  varnosti  otrok  pridejo  vsekakor  v
poštev (člen. št.8).

Zgornih pravil za kritije se mora držati vse učno osebje, ki službuje v vrtcih in šolah
Večstopenjske državne šole Nabrežina za š.l.2014/2015.

7.2.5. Pomoč učencem s posebnimi vzgojnimi potrebami (BES), učencem s specifičnimi
učnimi težavami (SUT) ter  učencem s posebnimi potrebami (104/92)

Težave pri dojemanju ne smejo okrniti pravice do vzgoje in šolanja v obvezni šoli.
Učitelji bodo zato skrbeli, da bodo učenci lepo vključeni v šolskem okolju, nudili jim

bodo vso potrebno pozornost in pomoč, individualizirane didaktične prijeme, ki upoštevajo
sposobnosti in zmogljivosti otroka, tako da bodo omogočili učencu tudi šolski napredek.

Za  razvojno  motene  in  kulturno  prikrajšane  otroke  bomo  pripravili  poseben
vzgojno-izobraževalni  program,  prilagodili  metode  in  pedagoške  prijeme  ter  stalno
preverjali napredek.  Pri tem bomo sodelovali tudi s strokovnjaki slovenske socio-psiho-
pedagoške službe. Vzgojno delo s težje prizadetimi  učenci bo šola usmerila zlasti  na
krepitev okrnjenih funkcij, na razvoj samostojnosti, na proces socializacije in sodelovanje
z družino. Med raznovrstnimi učnimi pripomočki jim bodo na razpolago tudi računalniki in
primerno prilagojeni računalniški programi.

Učencem  s  posebnimi  potrebami  bo  pomagal  pri  šolskem  delu  usposobljeni
pomožni učitelj v sodelovanju z razrednimi učitelji.

Delovna  skupina,  ki  jo  sestavljajo  učitelji,  starši  otrok  s  posebnimi  potrebami,
psihologi, logopedi, pedagoški svetovalci in drugi operaterji na podlagi zakona 104/92, se
bo redno sestajala, načrtovala vzgojno-izobraževalno delo, preverjala opravljeno delo in
napredek posameznih otrok.
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7.3. DRŽAVNA SREDNJA ŠOLA

7.3.1. Šolski kurikulum - organizacija in vsebine vzgojno-izobraževalnega dela

Eden izmed osnovnih  smotrov  šole je,  da nudi  učencem čim boljše  pogoje  za
učenje. Zato si profesorji prizadevamo, da naši programi temeljijo na potrebah, ki smo jih
dejansko preverili, in na možnostih, ki jih šola in teritorij lahko nudita. Opredelitev smernic
vzgojne ponudbe je  zato odprta  vsakršni  spremembi,  kar  omogoča njihovo čim večjo
učinkovitost.

Nižja srednja šola, ki je v sklopu obveznega šolanja nadaljevanje osnovne šole,
učinkovito zasleduje svoje cilje, če pospešuje pomenljivo usvajanje znanja in zagotavlja
vzgojno-izobraževalni uspeh vseh učencev.

Za dosego tega cilja smo v skladu z napotki  novih smernic opredelili  naslednje
temeljne metodološke zasnove:
-Vrednotenje  izkustva  in  znanja  učencev,  kar  omogoča  vnašanje  novih  vsebin  na  to
podlago.
-Primerni posegi glede različnosti, ki preprečujejo, da bi različnost postala neenakost.
-Spodbujanje  raziskovanja  in  odkrivanja,  ki  ima  za  cilj  pospeševanje  želje  po
raziskovanju.
-Spodbujanje  sodelovalnega  učenja.  V  tem  smislu  je  mogoče  uvesti  številne  oblike
interakcije  in  sodelovanja  (od  medsebojne  pomoči  do  učenja  v  sodelovalni  skupin  in
učenja med enakimi, …) bodisi v sklopu razreda bodisi s formiranjem delovnih skupin, v
katerih sodelujejo učenci iz različnih razredov in različnih starosti.
-Pridobivanje  zavesti  o  lastnem načinu  usvajanja  znanja,  ki  pripomore,  da  se  ”učimo
učenja”, prepoznati  težave, ki  smo jih imeli,  in strategije, s katerimi smo jih premagal;
priznati storjene napake, a tudi razumeti razloge neuspeh; prepoznati svoje prednosti. S
temi veščinami si učenec pridobi zavest o svojem načinu učenja in postane sposoben
samostojnega učenja.
-Izvajanje  laboratorijske  oblike  dela  spodbuja  operativnost,  obenem pa  tudi  dialog  in
razmislek o tem, kar  se dela.  Laboratorijski  način dela spodbuja eksperimentiranje in
načrtovanje,  vpleta  učence  v  razmišljanje,  delo  in  v  ocenjevanje  skupne  dejavnosti.
Laboratorijska  oblika  dela  se  uvaja  v  jezikovnih  delavnicah  in  priložnostno  med
strokovnimi obiski ter kreativnimi dejavnostmi.

Po  ugotovitvi  stvarnih  pogojev,  v  katerih  živijo  in  delajo  naši  učenci,  sledi
opredelitev vzgojnih in didaktičnih kompetenc. V skladu z novimi smernicami profesorji v
svojih letnih programih opredelijo kompetence za posamezne predmete in medpredmetne
kompetence. Letni programi so v shematski obliki priloženi VIP-u, v razčlenjeni verziji pa
so na razpolago v tajništvu Večstopenjske državne šole.

Vsem programom so skupni naslednji splošni didaktični cilji in vzgojni smotri:
 pospeševanje vzgojnega razvoja in družbe zavesti, spoštovanje in solidarnost do

drugih ter razvijanje čuta odgovornosti
 ustvarjanje  pogojev  za  dobro  počutje  na  šoli,  ustvarjanje  ponosa  na

pripadnost šoli in skupnosti
 razvijanje v šolskem in izvenšolskem okolju pozitivnih medosebnih odnosov,

ki  slonijo  na  spoštovanju  in  sprejemanju  drugih  in  drugačnih,  pa  tudi
odnosov med šolo in družino, šolo in teritorijem ter drugimi šolami
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 pospeševanje učinkovitosti vzgojno-didaktičnega dela

 spodbujanje učencev k aktivnemu sodelovanju pri pouku
 navajanje na redno in  sistematično opravljanje  šolskih  obveznosti  ter  razvijanje

samostojnosti pri delu
 navajanje učencev na miselno aktivnost, selektivno in kritično sprejemanje sporočil

s posebnim ozirom na sporočila medijev
 krepitev logično-operativnih in jezikovno-izraznih spretnosti
 krepitev spretnosti opazovanja in zaznavanja ter povezovanja časovno-prostorskih

pojavov
 usmerjanje  učencev  k  spoznavanju  lastnih  in  poklicnih  zanimanj,  nagnjenj  in

sposobnosti  ter  razvijanje  zmožnosti  sprejemanja  ustreznih  bodočih  šolskih  in
poklicnih odločitev

 razvijanje ustvarjalnosti in samoiniciative
 utrjevanje ponosa na lastno narodno pripadnost in spoštovanje drugih narodov in

narodnosti.

Posebno pozornost pa bomo namenjali še:
 jezikovnemu pouku z namenom, da bodo lahko uporabljali pridobljeno znanje oz.

se  pravilno  in  ustrezno  izražali  v  različnih  konkretnih  situacijah  (slovenščina,
italijanščina, tuja jezika)

 logično-matematičnim  postopkom,  ki  so  pogoj  za  ustrezen  pristop  do
multimedijskega sveta (matematika, naravoslovje, tehnologija)

 zdravemu  duhu  v  zdravem  telesu  z  vključitvijo  učencev  v  vzgojno-didaktične
projekte  in  dejavnosti,  pri  katerih  se  vzpostavlja  pravilen  odnos  do  osebja  in
sošolcev (pri  vseh  predmetih  in  dejavnostih  ter  med obšolskimi  pobudami),  do
varstva narave (ekskurzije in raziskave) in do samih sebe (športne dejavnosti).

Na osnovi navodil, ki jih v zvezi z ocenami navaja ministrski odlok, je Zbor učnega
osebja, opredelil sledeče kriterije ocenjevanja:

OCENA UTEMELJITEV
10 Popolno,  poglobljeno in bogato znanje z ustreznim izražanjem. Izredna

sposobnost uporabe znanja v različnih situacijah; kritični pristop.
9 Zelo dobro in poglobljeno znanje z ustreznim izražanjem. Uporaba znanja

s kritičnim pristopom.
8 Prav dobro in poglobljeno poznavanje snovi. Ustrezna uporaba znanja.
7 Dobro,  a  ne  dovolj  poglobljeno  poznavanje  snovi.  Dovolj  samostojna

uporaba znanja.
6 Zadostno,  mestoma  premalo  smiselno  povezano  poznavanje  snovi,

včasih neustrezno izražanje. Uporaba znanja večinoma le po navodilih oz.
premalo samostojna.

5 Nezadostno  poznavanje  snovi,  neustrezno  izražanje.  Zelo  skromna
uporaba znanja.

4 Zelo  pomankljivo  poznavanje  snovi,  neustrezno  izražanje.
Nesamostojnost in skromna uporaba znanja.

3 Izredno pomanjkljivo poznavanje snovi.
2 Popolno nepoznavanje snovi.
1 Nenapisan izdelek, popoln molk, odklanjanje sodelovanja.
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V  primerih,  ko  bo  učenec  ob  preverjanju  znanja  večkrat  zaporedoma  dosegal

negativne  ocene,  bo  profesor  v  sodelovanju  s  starši  skušal  poiskati  ustrezno  rešitev
nastale situacije. Vsak profesor bo tudi primerno pozoren pri dodeljevanju najnižjih ocen.
Ocena nižja od 4 naj bi se načeloma ne vpisala v spričevalo.

Ocene iz vedenja
Na osnovi zakona št. 169 z dne 30. okt. 2008 in MO št. 5 z dne 16. januarja 2009

velja za oceno iz vedenja naslednje:
 Vedenje se oceni s številkami od 4 do 10 kot ostale predmete.
 Oceno iz vedenja določi Razredni svet na osnovi skupnih kriterijev, ki jih

odobri Zbor učnega osebja.
 Ocena iz vedenja je za vsakega učenca/ko upoštevana pri določitvi srednje

ocene.
 V primeru, da je ocena iz vedenja nižja od 6, učenec/ka ni pripuščen/a v

naslednji razred oz. na državni zaključni izpit.
 Ocene iz vedenja morajo biti utemeljene (v zapisnikih ocenjevalnih sej).
 Disciplinski  prekrški,  odstopanja  od  Hišnega  reda,  nespoštovanje

pravilnikov,  nerednost  pri  šolskem delu,  ...  so  redno zapisani  v  razredni
dnevnik oz. v profesorski dnevnik.

 Obnašanje pri obšolskih dejavnostih (ekskurzije, športna tekmovanja, obisk
gledališca, ...) vpliva na oceno iz vedenja enako kot obnašanje v šoli.

 Disciplinski prekrški ne vplivajo na ocene v posameznih predmetih.
 Negativna  ocena  iz  vedenja  je  posledica  hujših  in  ponavljajočih  se

prekrškov, ki so kaznovani z izključitvijo za več  kot 15 dni, in dejstva, da
učenec/ka po kazni ni pokazal/a vidnih in stvarnih sprememb v obnašanju.

Kriteriji za določitev ocen iz vedenja so v prilogi.

Vsedržavno preverjanje INVALSI

Na podlagi zakonskih odločb (dekret št. 59 z dne 19.2.2004 in dekret št. 76/2009 z dne
16.08.2009)  INVALSI  izvede  zunanje  preverjanje  znanja  slovenščine,  matematike  in
naravoslovja v drugem in petem razredu osnovne šole ter v prvem in tretjem razredu
državne srednje šole.

Ob zaključku triletja je Razredni svet poklican, da oceni kompetence, ki jih je za
vsak  predmet  dosegel  posamezni  učenec.  Vsak  profesor  bo  ocenil  kompetence,
dosežene pri svojem predmetu, in tranzverzalne kompetence:

 učenja učenja
 načrtovanja
 učinkovite večplastne komunikacije 
 sodelovanja in vzpostavljanja medsebojnih odnosov
 samoiniciativnosti in podjetnosti
 reševanja problemov
 povezovanja znanja
 kritične in zrele obdelave pridobljenega znanja in informacij.

Izredne kompetence ocenimo z 10, temeljite z 9, ustrezne z 8, zadovoljive s 7,
osnovne s 6, pomanjkljive s 5, zelo pomanjkljive z nižjimi ocenami.
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Profesorski zbor je soglasno določil razdelitev šolskega leta v dve polletji z dvema

ocenjevalnema obdobjema. Ob koncu prvega in drugega polletja bodo profesorji izročili
staršem spričevala z ocenami.

7.3. RAZPORED 40 UR

Na podlagi 27. člena veljavne delovne pogodbe za triletje 2006-2009 (3. stavek/a) in
nove delovne pogodbe Zbor učnega osebja sklepa porazdelitev 40. ur, ki jih učitelji oz.
profesorji  opravijo med šolskim letom poleg svojega tedenskega delovnega urnika. Ta
predvideva  skupinska  srečanja  s  starši,  seje  Zbora  učnega  osebja  in  srečanja  za
preverjanje in načrtovanje.

Razpored 40. ur za otroške vrtce, osnovno šolo in srednjo šolo:
 seje Zbora učnega osebja;
 govorilne ure s starši;
 načrtovanje in preverjanje.
Ostalih 40 predvidenih ur (3. stavek/b - 27. člena KDPŠ  in veljavna delovna pogodba)

je namenjen sestankom Oddelčnih svetov oz. Medrazrednih svetov oz. Razrednih svetov
ter roditeljskim sestankom na razredni ravni.

7.4. SODELOVANJE Z DRUŽINAMI

Družina  predstavlja  prvenstveni  vzgojni  dejavnik  in  ima  pri  celovitem  razvoju
učenčeve osebnosti izreden pomen. Zgled staršev in drugih članov zasnujejo učenčev
vrednostni  sistem,  način  izražanja  samega  sebe  ter  sposobnost  za  reševanje  in
premagovanje vsakodnevnih težav. Družina daje učencu napotke za socialno vedenje,
vodi  ga  pri  oblikovanju  odnosov  z  drugimi  ter  pri  oblikovanju  lastne  identitete  in
samozavesti. Skladen in celovit razvoj pa sloni na pravilnem prepoznavanju učenčevih
potreb.

Družina zaupa svojega otroka najprej vrtcu in nato šoli. Vrtec in šola nimata pa
vseh  vzgojnih  funkcij,  upoštevati  morata  namreč  vzgojne  izbire  družine,  zato  morata
spodbujati  sodelovanje  z  družino  in  širšo  družbeno  skupnostjo.  Prvi  predpogoj  za
učinkovito vzgojno-izobraževalno delo je predvsem vzpostavitev pozitivnih medsebojnih
odnosov  med različnimi  vzgojnimi  dejavniki  -  med  domom,  šolo  in  drugimi  vzgojnimi
ustanovami.  Le medsebojno spoštovanje in zaupanje bo namreč omogočilo plodno in
smotrno sodelovanje.

Vzgojiteljice, učitelji in profesorji bodo omogočili sodelovanja z družinami, staršem
bodo na razpolago za individualne razgovore, skupna srečanja in roditeljske sestanke.
Starši bodo aktivno sodelovali s pozitivnim pristopom, v spoštovanju šolske inštitucije in
vloge šolnikov in pomožnega osebja in bili soudeleženi pri načrtovanju in uresničevanju
različnih skupnih pobud, saj imajo v vseh zbornih organih svoje predstavnike in so zato
aktivni dejavniki v šolskem sistemu.

7.5. UČNI NAČRTI IN NAČRT VZGOJNIH DEJAVNOSTI

Vzgojiteljice otroških vrtcev, učitelji in profesorji pripravijo ob začetku šolskega leta,
učne načrte za posamezne predmete in razrede na ravni Večstopenjske državne šole.
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Posamezni šolski kadri pripravijo enega ali več učnih sklopov vezanih na vsebine oz. na
šolske projekte.

V  delovni  pogodbi  je  viden  poudarek  na  principu  avtonomije  posameznega
vzgojitelja, učitelja, profesorja. Učiteljeva oz. profesorja avtonomija pomeni, da je izbira
didaktičnega  koncepta  učenja  in  poučevanja,  izbira  metod  in  tehnik  ter  oblik  dela
svobodna in samostojna, vendar v okviru državnih smernic in šolske normative.  Učno
ciljno  načrtovanje  pouka  pa  učiteljem  oz.  profesorjem  omogoča  tudi  izbiro  vsebin.
Suveren je v tem smsilu Zbor učnega osebja. 

Učitelj oz. profesor, ki se zaveda svoje avtonomije in strokovne odgovornosti, je
lahko  veliko  bolj  ustvarjalen  in  motiviran  za  iskanje  sodobnih  načinov  učenja  in
poučevanja.

Avtonomen  in  strokovno  odgovoren  učitelj  oz.  profesor  bo  v  poučevanje  prav
gotovo znal vplesti štiri Delorejeve stebre:
 učiti se, da bi vedeli;
 učiti se, da bi znali delati;
 učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim;
 učiti se biti.

Tako  bo  učitelj  oz.  profesor  razširil  kognitivno  učenje  še  na  afektivno  in
psihomotorično področje. 

Vzgojiteljice, učitelji, profesorji stalno preverjajo učinkovitost svojega dela in ob tem
vnašajo v svoje načrte spremembe in prilagajanja. Vse to zapisujejo v vpisnico za otroške
vrtce,v učiteljev oz. profesorjev dnevnik.

7.6. VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA

Primarno izobraževanje traja  osem let,  in sicer  pet  na prvi  stopnji,  tri  na drugi
stopnji.

Prav  glede  na  vzgojne  in  didaktične  smotre  je  osnovna  šola  vezni  člen  med
otroškim  vrtcem  in  državno  srednjo  šolo,  tako  v  pedagoškem,  organizacijskem  in
kurikularnem smislu. Zato je potrebno, da pedagoški delavci vseh stopenj šol izluščijo iz
njih  kurikularne  točke,  ki  omogočijo  kontinuiteto  vzgojno-izobraževalnega  procesa.  Iz
omenjenega sledi, da morajo spodbujati skupne pobude, predvsem začetnih oz. končnih
razredov in omogočiti srečanja za izmenjavo informacij o učencih in za določanje skupnih
ciljev.

7.7. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN DOKUMENTACIJA

Sodobna  družba  se  stalno  spreminja  in  zahteva  od  učiteljev  vedno  nove
kompetence. Sodobni učitelj mora poleg strokovnega znanja (znanja o vsebinah) razviti
tudi svoj poklicni pedagoški pristop, da bo njegovo poučevanje kakovostno. Ta proces
imenujejo  strokovnjaki  profesonalizacijo,  to  je  prevzemanje  kulture  poklica  -  vrednot,
stališč, znanj, spretnosti in interesov.

Učitelj mora biti pripravljen vnašati novosti v pedagoško delo: nove vsebine, oblike
in metode dela, ki so usmerjene v individualizacijo pouka in aktivnejšo vlogo učencev pri
pouku,  uporabo  modernih  učnih  pripomočkov,  avdiovizuelne  tehnologije,  delo  z
računalnikom, obogatitev vsebin obšolskih dejavnosti in projektov. Poleg tega mora biti
sposoben konstruktivno delati v kolektivu ter sodelovati z ostalimi učitelji. Skratka skrbeti

62



  Večstopenjska državna šola Nabrežina

VIP 2014/2015
mora za stalni strokovni razvoj, za stalno pridobivanje in izboljšanje svojega strokovnega
znanja.

Prav  zaradi  tega  je  strokovno  spopolnjevanje  ena  izmed  temeljnih  pravic  in
dolžnosti  vsakega  učitelja:  tako  spopolnjevanje  učiteljev  je  usmerjeno  predvsem  na
pridobivanju znanja in spretnosti, predstavlja tudi širši in poglobljeni pogled na šolanje in
pripomore k osebnostni rasti posameznika. Šolnik se spopolnjuje le na področjih, ki so mu
v tistem šolskem letu zaupani v razredu, v sklopu šole, kjer poučeje oz. na ravni ravni
ravnateljstva.

Šolska  prenova  je  mogoča  ne  le  z  novimi  učnimi  načrti,  ampak  predvsem  s
spremenjenim načinom dela:  ta  spreminja pasivno vlogo učenca v aktivno,  in  sicer  z
učitelji, ki obvladajo novo vlogo organizatorja vzgojno-izobraževalnega procesa v takem
okolju, ki omogoča pozitivno klimo za dobro počutje in delo učencev in učiteljev.

Šolniki imajo vedno urejeno dokumentacijo in jo sproti spopolnjejejo.
Posebna pozornost  bo posvečena obveznmu spopolnjevanjo o varnosti  za vse

osebje.

7.8. DODATNO ZAVAROVANJE

V letošnjem šolskem letu bomo naše otroke v vrtcih in učence v šolah in na srednji
šoli  dodatno  zavarovali  pri  zavarovalnici  AMBIENTESCUOLA.  Zavaruje  se  lahko  tudi
učno in neučno osebje proti plačilu. 
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8. RAVNANJE V IZREDNIH RAZMERAH IN VARNOST UČENCEV 

V času izrednih razmer ali ko se take razmere pričakujejo, je glavna in osnovna
naloga vsega osebja, da poskrbi za varnost učencev.

V teh primerih je nujno upoštevati vsa navodila, ki jih izdajajo odgovorni in vodilni
delavci ali ustrezne enote.

Vsi   šolniki  so  dolžni  sodelovati  pri  vajah  za  varnost  in  evakuacijo.  Vsi  šolniki
enega razreda morajo poznati požarno vrsto in vaditi z učenci evakuacijo. Kdor poučuje v
več razredih ali  šolah mora to poznati  za vsak razred. Učinkovita evakuacija zahteva
vežbanje in otroci morajo doseči to miselnost.

Po  novih  zakonskih  predpisih  mora  učno  in  neučno  osebje  izvesti  obvezno
izobraževanje vezano na tematiko varnosti. Izobraževanje naj bi potekalo v dveh fazah. V
prvi fazi izobraževanja, ki bo trajala obvezno 4 ure, bo učno in neučno osebje spoznalo
osnove varnosti.  V  drugi  fazi  pa  bo učno in  tajniško  osebje  imelo  še  dodatne 4  ure
izobraževanja o specifični tematiki vezani na varnost. Osebje ATA bo moralo izvesti še 8
ur  tečaja vezanega na specifične tematike o varnosti.  Predavanja bodo vodili  zunanji
sodelavci z dolgoletnimi izkunšjami.

Izredne razmere naznanja neprekinjeno zvonenje ali žvižganje s presledki.
 Učenci  ostanejo  na  svojih  mestih  v  tišini  ter  poslušajo  navodila  vzgojitelja  ali

učitelja.
 V primerih,  ko je  treba kar  najhitreje  zapustiti  šolsko poslopje,  vzgojitelji-učitelji

neposredno  vodijo  skupine  učencev  ali  posamezne  razrede  ter  skupaj  z  njimi
odidejo na zbirno mesto in upoštevajo nadaljna navodila vodstva.

 Razrede zapuščajo učenci v skupini, v enojni vrsti, v tišini, brez tekanja.
 Učencem  s  posebnimi  potrebami  pri  odhodu  iz  poslopja  pomaga

spremljevalec/pomožni  učitelj  v  sodelovanju  z  vsaj  enim  od  članov  neučnega
osebja. V vrsti morajo biti na zadnjem mestu, da ne ovirajo izhoda drugim. Pri tem
ne uporabljajo dvigala.

 Neučno osebje v najkrajšem času pregleda, če je vse v redu v šolskem poslopju, in
ga zapusti.

 Prepovedano  je  oddaljevanje  učencev  od  oddelka  ali  skupine  v  času  trajanja
izrednih razmer brez posebnega dovoljenja.

 Pri  hitrem  zapuščanju  šolskih  prostorov  vzgojitelji-učitelji  morajo  vzeti  s  seboj
osnovno pedagoško dokumetacijo oddelka ali razreda.

 Učenci morajo poznati: 1. razpored v vrsti posameznika (kdo je spredaj, kdo za
njim), 2. pot na prosto; 3. zbirno mesto na prostem; 4. čut za skupino.

Potres
 Ko se začuti tresenje tal, se učenci odmaknejo od steklenih in zunanjih površin ter

se zaklonijo pod šolske klopi.
 Zapuščanje  oddelkov  ali  razredov  ni  dovoljeno  in  je  možno  šele  po  odobritvi

odgovornih.
 Po koncu potresnega vala, če ni opaziti škode, se nadaljuje delo, če vodstvo šole

ne odredi drugače.
 Če so poslopje in osebe poškodovani, se izvede reševanje po posebnih postopkih.
 Vzgojitelji-učitelji skupaj z učenci počakajo na nadaljnja navodila.
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 Poslopje najprej zapustijo tisti, ki so v pritličju, nato pa ostali.
 Če ni možno zapustiti prostorov po stopnicah, se izvede zasilno reševanje skozi

okna.
 Vsi učenci in osebje se zberejo na zbirnem mestu. Vzgojitelji-učitelji poskrbijo, da

se učenci ne približujejo zgradbam.
 Na zbirnem mestu se takoj preveri prisotnost učencev.
 Lažje  poškodovanim se  nudi  zdravniška  pomoč,  drugi  poškodovanci  pa  se  ne

prenašajo, dokler ni strokovno ugotovljena stopnja njihove poškodbe, obenem jih
je treba zavarovati pred nadaljnjimi poškodbami.

Požar
 Če  v  stavbi  izbruhne  požar,  si  učenci,  vzgojitelji-učitelji  in  drugo  osebje  ob

prisotnosti dima zavarujejo usta in nos z robcem, si pokrijejo lase z oblačilom ter
zapustijo poslopje po varnih poteh.

 Učenci se skupaj z vzgojiteljem-učiteljem, ki jih vodi v enojni vrsti iz stavbe, zberejo
na  zbirni  točki,  se  preštejejo,  ostanejo  v  skupini;  v  nobenem  primeru  se  ne
razidejo.

 Če pride do požara v nadstropju, se zapuščajo prostori po stopnicah ali s pomočjo
lestev in vrvi, zasilno pa skozi okna.

 Ob požaru je treba, kolikor je to le mogoče, zapirati prostore.
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VEČSTOPENJSKA  ŠOLA  Nabrežina 

 Istituto  Comprensivo  Aurisina 
Nabrežina Kamolomi 85 – Aurisina Cave n° 85 (TS)

Tel.: 040/200136 –Fax.: 040/2025252
e-mail TSIC819003@istruzione.it – Pec: TSIC819003@pec.istruzione.it

CF/FK 90135590322

ŠOLA/OTROŠKI VRTEC

v_______________________________

Prot.št.______/________ DATUM VAJE____________URA______

PRAKTIČNA VAJA V EVAKUACIJE ŠOLSKEGA POSLOPJA
ESERCITAZIONE PRATICA DI EVACUAZI0NE

RAZRED____
ODGOVORNI UČITELJ/VZGOJITELJICA ______________________ 

ŠTEVILO OSEB, KI PRI VAJI SODELUJE:

RAZ.UČENCEV SKUPAJ________OD KATERIH: DEČKOV ______DEKLIC _____ODSOTNIH _____

ŠOLSKI SODELAVCI  ______________________ DRUGI UČITELJI ___________________________

PRISOTNOST ODGOVORNIH ZA CIVILNO ZAŠČITO:_________________________

ZUNANJI _________________

OSEBJE ZADOLŽENO ZA KONTROLO OPERACIJE:

RAVNATELJ _________NAMESTNIK RVN ALI ODGOVORNa CF po TU81/08____________ ŠOLSKI NA-

MESTNIK RAVNATELJA OZ ODGOVORNI UČITELJ______________________

OPIS IZVEDBE VAJE/SIMULACIJE

(NAVESTI NAČIN ALARMA, START IZ RAZREDA V POŽARNI VRSTI, SIMULACIJA POTRESA ITD.)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ČAS (IZ RAZREDA DO ZBIRNE TOCKE V POPOKNEM REDU) ___________________
OPOMBA: polo lahko izpolnite in pošljete po e-pošti na rvn takoj po vaji. Original s podpisom učitelja hranite. Veljata
številka protokola in datum. VSAK   UČITELJ/VZGOJITELJICA mora izvesti vajo tudi sam/a v razredu kjer poučuje. Ne
pozabite vzeti s sabo seznam učencev, bodite skrbni pri razlagi in pomembnosti vaje, na disciplino in resnost pri izvedbi
evakuacije. 

                                                                                               Namestnik šole/vrtca   

                                                                                         ________________________
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9. PROJEKTI NA RAVNI VEČSTOPENJSKE DRŽAVNE ŠOLE

Vsi učenci so vključeni v razne dejavnosti. Načrte so pripravile posamezne delovne
skupine  ob  upoštevanju  realnih  možnosti,  ki  jih  ima  vsak  vrtec  in  vsaka  šola  za
uresničevanje  le-teh.  Nekatere  projekte  bodo vodili  zunanji  sodelavci,  druge pa bodo
vodili  sami  vzgojitelji,  učitelji  oz.  profesorji.  Poleg  projektov  in  dejavnosti,  ki  so  jih
načrtovali Oddelčni sveti vrtcev, Medrazredni sveti posameznih osnovnih šol in Razredni
sveti srednje šole, so delovne skupine pripravile tudi na ravni Večstopenjske državne šole
projekte, ki bodo potekali po vseh vrtcih in šolah.

Projekti bodo izvedeni pod pogojem, da Ministrtsvo nakaže razpoložljiva finančna
sredstva za izvedbo projektov VIP-a v skladu z zakonom 440/97.

OV DAN ODPRTIH VRAT
OV VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA JASLI - OV
OV BRALNA ZNAČKA - GLEDALIŠKA VZGOJA
OV NARAVOSLOVJE: „Narava in naravni elementi – ekologija”
OV TEČAJ GLASBENE VZGOJE
OV TEČAJ ANGLEŠČINE
OV ZGODNJE ODKRIVANJE UČNIH TEŽAV V VRTCU

OV - OŠ VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA OV - OŠ
OV - OŠ DAN ODPRTIH VRAT

OŠ - DSŠ VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA OŠ - DSŠ
OŠ - DSŠ SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE

OV, OŠ, 
DSŠ

BRALNA VZGOJA 

OV, OŠ, 
DSŠ

GLEDALIŠKA VZGOJA - Gledališče - abonma Zlata ribica in Morski pes

OV, OŠ, 
DSŠ

DEŽELNI PROJEKT ŠOLA IN ŠPORT

OV, OŠ, 
DSŠ

MOVIMENTO IN 3S (salute - scuola - sport) ZDRAVJE - ŠOLA - ŠPORT

OV, OŠ, 
DSŠ

VEČKULTURNOST

OV, OŠ, 
DSŠ

UČENCI IN DRŽAVLJANSTVO

OV, OŠ, 
DSŠ

VARNOST

OV, OŠ, 
DSŠ

COMENIUS When roaring cannons spek/Zagrmeli so topovi

67



  Večstopenjska državna šola Nabrežina

VIP 2014/2015
PROJEKTI OV

PREDLAGATELJ: vzgojiteljice

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

DAN ODPRTIH VRAT

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Srečanja s starši otrok bodočega prvega letnika 
OV

Časovna opredelitev Tekom šolskega leta
Organizacija v okviru kurikuluma /
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

V sodelovanju z vzgojiteljicami OV

Cilji Predstavitev vrtca in dejavnosti
Načini preverjanja in vrednotenja /
Morebitni stroški /

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA JASLI 
-OV

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Skupna srečanja otrok OV in malčkov zadnjega
letnika jasli

Časovna opredelitiv Tekom šolskega leta
Organizacija v okviru kurikuluma V povezavi z vzgojno-didaktičnimi dejavnostimi 

OV
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Izvajanje v sodelovanju z vzgojiteljicami otroških 
jasli

Cilji Uvajanje v novo okolje-OV; medsebojno 
spoznavanje in socilaizacija

Načini preverjanja in vrednotenja V zaključku vsakega srečanja bomo preverjali 
uspešnost, zanimanje in sodelovanje otrok

Morebitni stroški /

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

BRALNA ZNAČKA - GLEDALIŠKA VZGOJA

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Otroški vrtci VeŠ Nabrežina
Časovna opredelitiv Tekom šolskega leta
Organizacija v okviru kurikuluma V povezavi z vsemi vzgojno-didaktičnimi področji
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Starši, SSG-Trst, krajevna kulturna društva

Cilji Spodbujanje in utrjevanje slovenskega jezika; 
vzbujanje zanimanja do knjige; sodelovanje s 
starši; sodelovanje s SSG-Trst in krajevnimi 
kulturnimi društvi

Načini preverjanja in vrednotenja Znotraj kurikularnih dejavnosti
Morebitni stroški V breme staršev

68



  Večstopenjska državna šola Nabrežina

VIP 2014/2015

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

NARAVOSLOVJE „Narava in naravni elementi
- ekologija”

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Didaktične enote, vodeni ogledi, obiski in poučne 
ekskurzije po teritoriju pokrajine Trst. 
Strokovnjaki, naravoslovci, biologi

Časovna opredelitiv Tekom šolskega leta
Organizacija v okviru kurikuluma Vzgojno-izkustveno področje: raziskovanje, 

spoznavanje, načrtovanje
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Didaktični posegi zunanjih sodelavcev, vodene 
raziskovalne delavnice

Cilji Uvajanje in navajanje otrok na raziskovanje, 
odkrivanje in postavljanje vzročno-posledičnih 
zvez. Spoznavanje in razumevanje naravoslovnih
značilnosti na Krasu s posebnim poudarkom na 
ekologijo-sožitje z naravo; zemlja: živalski svet-
gozdne in travniške živali. Pridobivanje znanja 
preko znanstvenega multidisciplinarnega 
pedagoškega pristopa.

Načini preverjanja in vrednotenja Sprotno preverjanje uspešnosti poteka projekta 
preko opazovanja zanimanja in sodelovanja 
otrok, praktična aplikacija didaktičnih enot 
(sistematično vrednotenje)

Morebitni stroški 150 evrov na otroški vrtec

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

TEČAJ GLASBENE VZGOJE

Dejavnosti, razredi, sodelujoči Otroški vrtci VeŠ Nabrežina
Časovna opredelitev Od meseca januarja 2015, 15 ur v vsakem vrtcu
Organizacija v okviru kurikuluma Aktivno sodelovanje vzgojiteljic z zunanjm 

sodelavcem, ki bo vodil dodatno didaktično 
dejavnost

Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Didaktični posegi zunanjega sodelavca, 
glasbenega izvedenca

Cilji Spoznavanje osnove glasbenega sistema v 
povezavi s petjem in igranjem na enostavna 
glasbila

Načini preverjanja in vrednotenja Sprotno preverjanje v tesnem sodelovanju s 
strokovnjakom

Morebitni stroški 30 eurov lordi na uro: v breme staršev oz. 
deželnega prispevka
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NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

TEČAJ  ANGLEŠČINE

Dejavnosti, razredi, sodelujoči Otroški vrtci VeŠ Nabrežina
Časovna opredelitev Od meseca januarja 2015, 20 ur v vsakem vrtcu
Organizacija v okviru kurikuluma Aktivno sodelovanje vzgojiteljic z zunanjm 

sodelavcem, ki bo vodil dodatno didaktično 
dejavnost

Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Didaktični posegi zunanjega sodelavca,  potom 
sklada Mitje Čuka

Cilji Didaktične urice učenja angleščine
Načini preverjanja in vrednotenja Sprotno preverjanje v tesnem sodelovanju s 

strokovnjakom
Morebitni stroški 30 eurov lordi na uro: v breme staršev oz. 

deželnega prispevka

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

SUT in BES: zakonodaja, certifikacija, 
individualizacija pouka in specifični učni načrti.

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Izobraževanje vsega učnega osebja o zakonodaji 
na temo otrok s specifičnimi učnimi težavami 
(SUT) in otrok s posebnimi vzgojnimi potrebami 
(BES): certifikacija učencev, individualizacija 
pouka, pisanje specifičnih učnih načrtov, itd.

Časovna opredelitev Srečanja v teku šolskega leta

Organizacija v okviru kurikuluma Prilagajanje pouka in specifičnih učnih metod

Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Zunanji psiholog ali psihologinja

Cilji Pomoč otrokom z učnimi in vzgojnimi potrebami

Načini preverjanja in vrednotenja Med projektom

Morebitni stroški V pričakovanju odobritve financiranja
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PROJEKTI OV - OŠ

PREDLAGATELJ: vzgojiteljice/učitelji

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA OV - OŠ

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Skupna srečanja, didaktične urice
Otroci zadnjega letnika OV in učenci 1. razreda 
OŠ

Časovna opredelitev Tekom šolskega leta
Organizacija v okviru kurikuluma V povezavi s kurikularnimi predmeti
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

V sodelovanju z vzgojiteljicami OV oz. z učitelji 1. 
razreda OŠ

Cilji Medsebojno spoznavanje in socializacija, 
predstavitev šole, sodelovanje pri skupnih uricah

Načini preverjanja in vrednotenja Ob zaključku vsakega srečanja bomo preverjali 
uspešnost slednjega, zanimanje in sodelovanje 
otrok

Morebitni stroški //

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

DAN ODPRTIH VRAT

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Srečanja s starši otrok bodočega 1. letnika OV oz.
s starši bodočih prvošolcev

Časovna opredelitev Tekom šolskega leta
Organizacija v okviru kurikuluma /
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

V sodelovanju z vzgojiteljicami OV oz. z učitelji 
prvih razredov OŠ

Cilji Predstavitev OV oz. OŠ in dejavnosti
Načini preverjanja in vrednotenja /
Morebitni stroški /
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PROJEKTI OŠ – DSŠ
PREDLAGATELJ: učitelji/profesorji

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA OŠ - DSŠ

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Didaktične ure 
Učenci 5. razreda in nižješolci na DSŠ

Časovna opredelitev V teku šolskega leta
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru kurikularnih predmetov
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Učitelji 5. razreda in profesorji DSŠ S. Kosovela - 
Prosek in I. Grudna - Nabrežina

Cilji Medsebojno spoznavanje učencev ter privajanje 
na novo šolsko okolje

Načini preverjanja in vrednotenja Ob zaključku vsakega srečanja bomo preverjali 
uspešnost slednjega, zanimanja in sodelovanja 
otrok

Morebitni stroški /
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PROJEKT OV - OŠ - DSŠ

PREDLAGATELJ: vgojiteljice, učitelji in profesorji

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

BRALNA VZGOJA
1.1. Bralna značka  

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Branje in izposoja primernih knjig, ogled priložnostnih 
razstav in predstav, nabava primernih knjig za šolske 
knjižnice
Sodelujejo vzgojitelji, razredni učitelji in profesorji 
posameznih razredov, knjižničarke, ustvarjalci

Časovna opredelitiv Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma Branje posameznih književnih del v povezavi z učno 

snovjo
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

V sodelovanju z družtvom Bralna značka (SLO), z 
občinskimi knjižnicami, s knjižnico NŠK, Ministrstvom 
za šolstvo

Cilji  vzgajanje bralcev, gledalcev, poslušalcev
 branje in odkrivanje književnih del kot 

vseživljenska izkušnja in vrednota
 gledanje, poslušanje, doživljanje dramskih 

besedil
 nabava primernih knjig

Načini preverjanja in vrednotenja Ustno in pisno oz. likovno izražanje ob zaključku 
vsakega sklopa.

Morebitni stroški 1.1 društvo Bralna značka SLO
1.2 starši
1.3 Ministrstvo za šolstvo SLO
1.4 Dežela za nakup knjig

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

GLEDALIŠKA VZGOJA - Gledališče - abonma Zlata 
ribica in Morski pes

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Ogled priložnostnih razstav in predstav
Sodelujejo vsi otroci, učenci in dijaki vseh vrtcev in razredov
Sodelujejo vzgojitelji, razredni učitelji posameznih razredov, 
profesorji, ustvarjalci, gledališki igralci
Referent za vrtce: vzg. Rossana Mazzaroli
Referent za državno srednjo šolo: prof. Maja Brajkovič

Časovna opredelitiv Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma Branje posameznih književnih del v povezavi z učno 

snovjo in v povezavi z vsemi vzgojno-didaktičnimi 
področji

Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

V sodelovanju s SSG - Trst in krajevnimi kulturnimi 
društvi
Organizirani prevozi.

Cilji  gledanje, poslušanje, doživljanje dramskih 
besedil

 utrjevanje slovenskega jezika
Načini preverjanja in vrednotenja Ustno in pisno oz. likovno izražanje ob zaključku 

vsakega sklopa
Morebitni stroški V breme staršev
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NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

DEŽELNI PROJEKT ŠOLA IN ŠPORT

Dejavnosti, razredi in sodelujoči - smučanje
- plavanje
- orientiring
- telovadba (športni dnevi, turnirji Med dvema 

ognjema, ipd.)
Sodelujejo vsi učenci naše Večstopenjske šole

Časovna opredelitev September 2014 - junij 2015
Organizacija v okviru kurikuluma Dejavnosti, ki so predvidene v projektu se bodo v 

glavnem odvijale v sklopu kurikularnih predmetov
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

- sodelovanje zunanjih sodelavcev, 
izvedencev na področju določene športne 
panoge

- sodelovanje z raznimi društvi: AŠK Kras, SK
Devin, SD Sokol, SPDT, ZSŠDI

Cilji - spoznavanje in usvajanje osnov smučanja;
- spoznavanje in usvajanje osnov plavanja;
- sodelovanje na tekmovanju v orientiringu;
- spoznavanje in usvajanje različnih gibalnih 

spretnosti;
- sodelovanje na raznih tekmovanjih (športni 

dan, turnir Med dvema ognjema)
Načini preverjanja in vrednotenja Ob zaključenem sklopu dejavnosti oz. tečaja na 

posameznih šolah
Morebitni stroški /

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

MOVIMENTO IN 3S (salute - scuola - sport)
ZDRAVJE - ŠOLA - ŠPORT

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Ure gibalne vzgoje v telovadnici
Vsi razredi
Razredni učitelj in izvedenci

Časovna opredelitev Triletni projekt - začetek v šolskem letu 2012-2013
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Strokovni posegi izvedenca

Cilji Gibanje je zdravo: zavedanje pomena gibanja v 
naravi oz. v telovadnici kot preprečitev odvečnega
posedanja in debelosti

Načini preverjanja in vrednotenja Na osnovi opazovanja dejavnosti oz. sodelovanja
Morebitni stroški Posege izvedenke finančno krije Dežela
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NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

VEČKULTURNOST

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Učenci različnih stopenj
Časovna opredelitev Celo šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma Dejavnosti, ki so predvidene v projektu se bodo v 

glavnem odvijale v sklopu kurikularnih predmetov
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Jezikovne delavnice v sklopu kurikularnih 
predmetov v sodelovnju z zunanjimi sodelavci in 
člani različnih narodnosti

Cilji Spoznavnje različnih kultur in jezikov
Načini preverjanja in vrednotenja Ob zaključku posameznih dejavnosti z 

opazovanjem oz. vrednotenjem učenčevega 
sodelovanja in napredka glede na obravnavane 
vsebine

Morebitni stroški Deželni prispevek.

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

UČENCI IN DRŽAVLJANSTVO

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Učenci različnih stopenj
Časovna opredelitev Celo šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma Dejavnosti, ki so predvidene v projektu se bodo v 

glavnem odvijale v sklopu kurikularnih predmetov
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija,
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Delavnice v sklopu kurikularnih predmetov v 
sodelovanju z zunanjimi sodelavci

Cilji Razvijanje različnih vrst izražanja (multimedijsko, 
glasbeno, ...). Odkrivanje bogastva različnih 
osebnosti in kultur, pravic in dolžnosti ter pravil 
življenja v družbi. Spoznavanje bogastva narave in
kulture bližnjega okolja v vsakdanjem življenju

Načini preverjanja in vrednotenja Ob zaključku posameznih dejavnosti z 
opazovanjem oz. vrednotenjem  učenčevega 
sodelovanja in napredka glede na obravnavane 
vsebine

Morebitni stroški Deželni prispevek

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

VARNOST

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Na ravni Večstopenjske državne šole
Časovna opredelitev Celo šolsko leto 2014/15.
Organizacija v okviru kurikuluma Uporaba pravil o varnosti na vseh predmetnih področjih
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje z izvenšolskimi ustanovami vezani na 
varnost in sile javnega reda

Cilji Razumevanje pomena varnosti na delovnem mestu, 
predvsem za učence

Načini preverjanja in vrednotenja Evakuacije
Morebitni stroški /
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NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

COMENIUS
When roaring cannons speak/Zagrmeli so 
topovi

Dejavnosti, razredi in sodelujoči - primerjanje zemljepisnih in zgodovinskih 
značilnosti bojišč, raziskovanje življenja na 
fronti in v zaledju v prvi svetovni vojni

- učenje o strpnosti in sodelovanju
- učenje tujih jezikov in spoznavanje različne 

kulture in običajev 
- izdelovanje raznega materiala v zvezi s 

temo (logos projekta, CD, spletna stran, 
video, slike, risbe, krajša publikacija, 
razstava ipd.) in raziskovanje ter delo na 
terenu

- obiski in gostovanja učiteljev in učencev 
sodelujočih držav: FRANCIJA (Muret - 
Toulouse), BELGIJA (Schoten - Antwerpen)

- sodelujejo učenci 4. in 5. razreda OŠ in 
učenci DSŠ

Časovna opredelitev September 2013 - junij 2015
Organizacija v okviru kurikuluma Dejavnosti, ki so predvidene v projektu se bodo v 

glavnem odvijale v sklopu kurikularnih predmetov 
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

- sodelovanje zunanjih sodelavcev 
izvedencev na področju obravnavane teme

- obiski in gostovanja učiteljev in učencev na 
sodelujočih šolah v tujini

Cilji - spomniti se stoletnice začetka prve 
svetovne vojne

- spoznavanje bojišč, življenja na fronti in v 
zaledju v prvi svetovni vojni

- sodelovanje z učitelji in učenci sodelujočih 
držav

- razvijanje jezikovnih sposobnosti
- spoznavanje različnih šolskih sistemov in 

kulture
- spodbujanje mobilnosti učiteljev in učencev

Načini preverjanja in vrednotenja Ob zaključenem sklopu dejavnosti na posameznih 
šolah in predvsem ob srečanjih med koordinatorji 
projekta sodelujočih držav 

Morebitni stroški 20.000,00 €
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10. PROJEKTI NA POSAMEZNIH OTROŠKIH VRTCIH, NA OSNOVNIH 
ŠOLAH IN NA DRŽAVNII SREDNJI ŠOLI

10.1. OV

PREDLAGATELJ: starši OV v Nabrežini (v sodelovanju z vzgojiteljicama)

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

UVAJANJE V ELEMENTE ANGLEŠKEGA 
JEZIKA

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Otroški vrtec Nabrežina
Projekt je namenjen vsem otrokom, ki obiskujejo OV

Časovna opredelitev Tekom šolskega leta
Predvideno je okvirno 20 ur oz. enkratni tedenski 
poseg v razredu (1 učna ura)

Organizacija v okviru kurikuluma Vzgojiteljice bodo aktivno sodelovale z zunanjim 
sodelavcem, ki bo vodil dodatno didaktično dejavnost
Projekt bo potekal v skladu z ostalo Vzgojno-
izobraževalno ponudbo OV

Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Projekt predlagajo vsi starši otrok
Projekt bo vodil zunanji sodelavec

Cilji  uvajanje v elemente angleškega jezika
 spoznavanje osnovnega besedišča
 urjenje osnovnih jezikovnih veščin 

(metajezikovno znanje, artikulacija)
Načini preverjanja in vrednotenja Preverjanje bo opravil zunanji sodelavec.
Morebitni stroški Stroške bo kril Sklad Mitja Čuk

PREDLAGATELJ: starši OV v Devinu (v sodelovanju z vzgojiteljicama)

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

EKSPERIMENTALNO UVAJANJE V ELEMENTE 
ANGLEŠKEGA JEZIKA

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Otroški vrtec Devin
Projekt je namenjen vsem otrokom, ki obiskujejo OV

Časovna opredelitev Tekom šolskega leta
Predvideno je okvirno 20 učnih ur v šolskem letu ter 
enkratni tedenski poseg v razredu (1 učna ura)

Organizacija v okviru kurikuluma Vzgojiteljice bodo aktivno sodelovale z zunanjim 
sodelavcem, ki bo vodil dodatno didaktično dejavnost
Projekt bo potekal v skladu z ostalo Vzgojno-
izobraževalno ponudbo OV

Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Projekt predlagajo starši otrok, ki obiskujejo OV
Projekt bo vodil zunanji sodelavec 

Cilji  uvajanje  v  elemente  anleškega  jezika;
spoznavanje  osnovnega  besedišča;  urjenje
osnovnih  jezikovnih  veščin  (metajezikovno
znanje, artikulacika)

Načini preverjanja in vrednotenja Preverjanje bo opravil zunanji sodelavec.
Morebitni stroški Stroške bo kril Sklad Mitja Čuk
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PREDLAGATELJ: starši OV v Mavhinjah (v sodelovanju z vzgojiteljicami)

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

UVAJANJE V ELEMENTE ANGLEŠKEGA 
JEZIKA

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Otroški vrtec Mavhinje
Projekt je namenjen vsem otrokom, ki obiskujejo 
OV

Časovna opredelitev Tekom šolskega leta
Predvideno je okvirno 20 ur v šolskem letu ter 
enkratni tedenski poseg v razredu (1 učna ura)

Organizacija v okviru kurikuluma Vzgojiteljice bodo aktivno sodelovale z zunanjim 
sodelavcem, ki bo vodil dodatno didaktično 
dejavnost
Projekt bo potekal v skladu z ostalo Vzgojno-
izobraževalno ponudbo OV

Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Projekt predlagajo vsi starši otrok.
Projekt bo vodil zunanji sodelavec

Cilji  uvajanje v elemente angleškega jezika
 spoznavanje osnovnega besedišča
 urjenje osnovnih jezikovnih veščin 

(metajezikovno znanje, artikulacija)
Načini preverjanja in vrednotenja Preverjanje bo opravil zunanji sodelavec 
Morebitni stroški Stroške bo kril Sklad Mitja Čuk

PREDLAGATELJ: starši OV v Gabrovcu (v sodelovanju z vzgojiteljicami)

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

UVAJANJE V ELEMENTE ANGLEŠKEGA 
JEZIKA 

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Otroški vrtec Gabrovec
Vsem otrokom, ki obiskujejo OV

Časovna opredelitiv Tekom šolskega leta
Predvideno je okvirno 20 učnih ur v šolskem letu ter 
enkratni tedenski poseg v razredu (1 učna ura)

Organizacija v okviru kurikuluma Vzgojiteljice bodo aktivno sodelovale z zunanjim 
sodelavcem, ki bo vodil dodatno didaktično dejavnost
Projekt bo potekal v skladu z ostalo Vzgojno-
izobraževalno ponudbo OV

Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Projekt predlagajo starši otrok
Projekt bo vodil zunanji sodelavec

Cilji Uvajanje v elemente anleškega jezika; spoznavanje 
osnovnega besedišča; urjenje osnovnih jezikovnih 
veščin (metajezikovno znanje, artikulacika)

Načini preverjanja in vrednotenja Preverjanje bo opravil zunanji sodelavec
Morebitni stroški Stroške bo kril sklad Mitja Čuk
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10.2. OŠ VIRGILA ŠČEKA

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

ZBOROVSKO PETJE

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Zborovsko petje
Vsi razredi

Časovna opredelitev Od januarja 2015
Organizacija v okviru kurikuluma Medpredmetna povezava
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Nastopi na pevskih revijah

Cilji Spoznavanje slovenskih glasbenih ustvarjalcev
Načini preverjanja in vrednotenja Ob zaključku projekta preko nastopov
Morebitni stroški V popolno breme staršev oz. deželnega prispevka

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

ŠPORT IN ŠOLA

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Smučarske lekcije (4 lekcij smučanja na plastični stezi 
v Nabrežini)
Učenci 2. in 3. razreda

Časovna opredelitiv Oktober - november 2014
Organizacija v okviru kurikuluma Dopolnitev pouka gibalne vzgoje
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Tečaj bodo vodili učitelji smučanja SK DEVIN pod 
nadzorstvom razrednih učiteljev. Za prevoze se bomo 
posluževali občinskih šolabusov. Za povratek domov 
bodo poskrbeli starši

Cilji Obvladanje osnovnih smučarskih veščin
Načini preverjanja in vrednotenja Ob zaključku tečaja bomo preverili doseženo znanje
Morebitni stroški Delno v breme staršev. Večji del stroškov krije Občina 

Devin-Nabrežina

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

CELODNEVNI ŠOLSKI IZLET

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Vsi razredi
Razredni učitelji

Časovna opredelitev Pomlad 2015
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Izlet bo potekal z avtobusom

Cilji Spoznavanje zemljepisnih, zgodovinskih in
naravoslovnih značilnosti določenega kraja

Načini preverjanja in vrednotenja Pripovedovanje, ilustracije, pisna poročila
Morebitni stroški Stroške krijejo starši
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NAZIV/ NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

S PESMIJO V SVET in
UP ON STAGE 

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Vsi razredi
Časovna opredelitev Šolsko leto 2014-2015
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje z zunanjim sodelavcem

Cilji Spoznavanje opere in zborovsko petje
Načini preverjanja in vrednotenja V razredu in na priložnostnih nastopih
Morebitni stroški V popolno breme staršev oz. deželnega prispevka

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

ŠAH

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Igra šaha
3., 4. in 5. razred

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014-2015
Organizacija v okviru kurikuluma Medpredmetna povezava
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Zunanji izvedenec

Cilji Osvojitev strategij pri igri šaha. Udejstvovanje na 
raznih turnirjih.

Načini preverjanja in vrednotenja Sprotno preverjanje  
Morebitni stroški V popolno breme staršev oz. deželnega prispevka

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

LIVING LANDSCAPE

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Suhozidna gradnja
4. in 5. razred

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma /
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Zunanji izvedenci

Cilji Spoznavanje suhozidne gradnje
Načini preverjanja in vrednotenja Sprotno preverjanje
Morebitni stroški

NAZIV-NASLOV LIKOVNA DELAVNICA
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NAČRTA-DEJAVNOSTI
Dejavnosti, razredi in sodelujoči Likovno ustvarjanje

Vsi razredi
Časovna opredelitev Šolsko leto 2014-2015
Organizacija v okviru kurikuluma V sklopu likovne vzgoje
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Zunanji izvedenci

Cilji Spoznavanje likovnih tehnik
Načini preverjanja in vrednotenja Sprotno preverjanje
Morebitni stroški V popolno breme staršev oz. deželnega prispevka

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

PLESNA VZGOJA

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Plesna dejavnost
Vsi razredi

Časovna opredelitev Od marca do junija 2015

Organizacija v okviru kurikuluma Dopolnitev pouka gibalne vzgoje
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki Zunanji sodelavci
Cilji Spoznavanje plesnih gibov

Načini preverjanja in vrednotenja Sprotno preverjanje
Morebitni stroški V popolno breme staršev oz. deželnega prispevka

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

BESEDA POVEZUJE, PRIJATELJSTVO ZDRUŽUJE 
(Eraymus +)

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Izmenjava učnih praks učnega osebja
Časovna opredelitev Od decembra 2014 do junija 2015

Organizacija v okviru kurikuluma Mednarodno sodelovanje Italija, Slovenija, Avstrija
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

OŠ Brežigrad – Ljubljana in Volksschule24 - Celovec

Cilji Izpolnjevanje v slovenskem jeziku in delo v razredu z 
dvojezičnimi učenci.

Načini preverjanja in vrednotenja Evalvacija ob zaključku
Morebitni stroški Potni stroški

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

PLAVALNI TEČAJ

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Osnovne prvine plavanja (10 lekcij v tržiškem bazenu)
Vsi razredi
Učititelji gibalne vzgoje

Časovna opredelitiv Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma Dopolnitev pouka gibalne vzgoje
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Tečaj bodo vodili vaditelji tržiškega plavalnega kluba 
pod nadzorstvom razrednih učiteljev. Za prevoze se 
bomo posluževali občinskih šolabusov

Cilji Obvladovanje osnovnih motoričnih spretnosti v 
različnih situacijah v vodi

Načini preverjanja in vrednotenja Ob zaključku tečaja bomo preverili doseženo znanje
Morebitni stroški V breme staršev
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10.3. OŠ JOSIPA JURČIČA

PREDLAGATELJ: Paolo Kobal

PREDLAGATELJ: Paolo Kobal

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

NARAVOSLOVJE V LABORATORIJIH ZZS

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Učenci 4. razreda
Časovna opredelitev V I in II polletju
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje z Zavodom Združenega sveta iz Devina

Cilji Spoznavanje naravoslovne veščine v laboratoriju

Načini preverjanja in vrednotenja Ob zaključku vsakega sklopa
Morebitni stroški /

PREDLAGATELJ: Mario Adamič

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

EVROPSKI FIREBALL - MED DVEMA 
OGNJEMA

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Učenci 1., 2., 3. in 4. razreda
Časovna opredelitev V I in II polletju
Organizacija v okviru kurikuluma Dopolnilo k gibalni vzgoji, matematiki in jezikovni

vzgoji
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje s ŠKL

Cilji Razvijanje osnovnih telesnih spretnosti,
spoštovanja pravil, športnega obnašanja,
sprejemanje zmage in poraza, ugotavljanje
sposobnosti, medsebojno sodelovanje

Načini preverjanja in vrednotenja Priprava in uresničitev internih medrazrednih in
medšolskih tekmovanj

Morebitni stroški /

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

PO SVETU Z ZZS

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Učenci 4. in 5. razreda
Časovna opredelitev V I in II polletju
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje z Zavodom Združenega sveta iz Devina

Cilji Spoznavanje angleškega jezika, spoznavanje različnih 
kultur, razvijanje sposobnosti sodelovanja in 
skupinskega dela, navajanje na pojmovanje različnosti 
kot bogastvo, spodbujanje radovednosti, ozaveščanje 
koristnosti poznavanja jezikov

Načini preverjanja in vrednotenja Ob zaključku vsakega sklopa
Morebitni stroški /
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PREDLAGATELJ: Jadranka Blasina

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

CELODNEVNI ŠOLSKI IZLET

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Vsi razredi
Razredni učitelji

Časovna opredelitev Pomlad 2015
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Izlet bo potekal z avtobusom

Cilji Spoznavanje zemljepisnih, zgodovinskih in
naravoslovnih značilnosti določenega kraja

Načini preverjanja in vrednotenja Pripovedovanje, ilustracije, pisna poročila
Morebitni stroški Stroške krijejo starši

PREDLAGATELJ: Paolo Kobal

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

OKOLJSKE VZGOJE 3R

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Učenci 2., 3.,  4. in 5. razreda
Časovna opredelitev V I in II polletju
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Pod pokroviteljstvom Občine in Pokrajine Trst. 
Izvedenci WWF-eja in občinskih sodelavcev

Cilji Spoznavanje flore in favne na teritoriju s 
poudarkom na ekologiji

Načini preverjanja in vrednotenja Ob zaključku vsakega sklopa
Morebitni stroški /

PREDLAGATELJ:  Mario Adamič

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

ŠOLA  ŠPORT- SMUČANJE

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Učenci drugih in tretjih razredov. Učitelja Mario 
Adamič in Scabar Annamaria

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka gibalne vzgoje
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Raba občinskih šolabusov. Raba plastične steze. 
Nakup in najem specifičnega materiala.

Cilji Razvijanje osnovnih telesnih spretnosti, 
spoštovanje pravil, športno obnašanje, usvajanje 
smučarske tehnike.

Načini preverjanja in vrednotenja Praktična dejavnost na plastični smučarsi progi.
Morebitni stroški Stroške krijejo starši
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PREDLAGATELJ: Vilma Magagna in Paolo Kobal

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

ZBOROVSKO PETJE

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Zborovsko petje
Vsi razredi

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/2015.
Organizacija v okviru kurikuluma Medpredmetna povezava
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Nastopi na pevskih revijah

Cilji Spoznavanje slovenskih glasbenih ustvarjalcev
Načini preverjanja in vrednotenja Ob zaključku projekta preko nastopov
Morebitni stroški Stroške bomo krili z deželnim prispevkom

PREDLAGATELJ: Paolo Kobal

NAZIV/ NASLOV
NAČRTA –DEJAVNOSTI

ŠOLA V NARAVI

Dejavnosti, razredi in 
sodelujoči

Namenjen učencem 4. in 5. razreda
Sodelujoči : razredni učitelji

Časovna opredelitev V januarju 2015
Organizacija v okviru kurikuluma Medpredmetna povezava
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija,
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

CŠOD v Sloveniji

Cilji Spoznavanje okolja in zgodovinskih značilnosti 
kraja

Načini preverjanja in vrednotenja Sprotno ob delu na delovnih listih.
Morebitni stroški Stroški so v breme staršev, ki so vklčjučeni v projekt.
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10.4. COŠ STANISLAVA GRUDNA

PREDLAGATELJ: razredni učitelji

PREDLAGATELJ: razredni učitelji

NAZIV/ NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

Šolski izlet v Park Škocjanske jame

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Vsi razredi
Časovna opredelitev Oktober 2014
Organizacija v okviru kurikuluma V povezi s kurikuralnimi predmeti
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Obisk jame in parka

Cilji Spoznavanje kraške jame 
Načini preverjanja in vrednotenja V razredu
Morebitni stroški V breme staršev

NAZIV/ NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI V davnih časih

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Vsi razredi

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014-2015

Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka in medpredmetna povezava

Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje  z  zunanjim  izvedencem  v  gradnji  suhih
zidkov in pastirskih hišic

Cilji Spoznavanje zgodovine naših prednikov

Načini preverjanja in vrednotenja V razredu

Morebitni stroški /

NAZIV/ NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI Šola šport

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Učenci 2. in 3. razreda
Časovna opredelitev Oktober 2014
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega puka
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Lekcije  smučarskih  veščin  na  plastični  stezi  pod
vodstvom smučarskih učiteljev

Cilji Spoznavanje  osnov alpskega smučanja
Načini preverjanja in vrednotenja Na plastični stezi
Morebitni stroški Ravnateljski projekt
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NAZIV/ NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

Vzgojno didaktična kontinuiteta
OŠ- Vrtec

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Učenci 1. razreda 
Časovna opredelitev Šolsko leto 2014-2015
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Obisk in priprava učne urice za otroke, ki obiskujejo 
zadnji letnik otroškega vrtca

Cilji Spoznavanje šolske realnosti
Načini preverjanja in vrednotenja /
Morebitni stroški /

NAZIV/ NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

Sodelovanje z vaškimi organizacijami in obiski 
priložnostnih razstav

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Vsi razredi
Časovna opredelitev Šolsko leto 2014-2015
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje, priprava in obisk različnih priložnostnih 
razstav

Cilji Spoznavanje kulturne dediščine
Načini preverjanja in vrednotenja V razredu
Morebitni stroški /

NAZIV/ NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

Med dvema ognjema

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Učenci 4. in 5. razreda
Časovna opredelitev Šolsko leto 2014-2015
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje  na  turnirju  Med  dvema  ognjema  v
organizaciji ŠD Kras

Cilji Razvijanje gibalnih veščin
Načini preverjanja in vrednotenja V telovadnici
Morebitni stroški /

NAZIV/ NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

Glasbeni laboratorij

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Vsi razredi
Časovna opredelitev Šolsko leto 2014-2015
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje z zunanjim sodelavcem

Cilji Spoznavanje opere in zborovsko petje
Načini preverjanja in vrednotenja V razredu in na priložnostnih nastopih
Morebitni stroški Projekt
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NAZIV/ NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

Obisk knjižnic

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Vsi razredi
Časovna opredelitev Šolsko leto 2014-2015
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje s knjižničarko Živko Persič

Cilji Spoznavanje  knjižnic  na  teritoriju  in  razvijanje
pozitivnega odnosa do branja  

Načini preverjanja in vrednotenja /
Morebitni stroški /

NAZIV/ NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

Gibalna vzgoja

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Vsi razredi
Časovna opredelitev Šolsko leto 2014-2015
Organizacija v okviru kurikuluma V okviru rednega pouka gibalne vzgoje
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje s strokovnjakinjo za gibalno vzgojo

Cilji Spoznavanje telesa preko gibalne vzgoje
Načini preverjanja in vrednotenja V teovadnici
Morebitni stroški Deželni projekt

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

ŠAH

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Igra šaha
Učenci COŠ v Šempolaju

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma V sklopu logišno-matematičnega področja
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

/

Cilji Osvojitev strategij pri igir šaha. Tekmovati na raznih 
turnirjih

Načini preverjanja in vrednotenja Tekmovanja in turnirji
Morebitni stroški V popolno breme staršev oz. deželnega prispevka
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10.5. COŠ LOJZETA KOKORAVCA - GORAZDA in 1. MAJ 1945

PREDLAGATELJ: razredni učitelji

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

GLASBENA VZGOJA

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Zborno petje, snemanje zgoščenke
Učenci COŠ v Zgoniku

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma Glasbeno, gledališko, socio-kulturno, jezikovno 

področje
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje s kulturnimi društvi inZdruženjem 
staršev

Cilji Razvijanje osnovnih glasbenih prvin, spoznavanje
in petje otroških in narodnih pesmi

Načini preverjanja in vrednotenja Nastopi na raznih načrtovanih prireditvah
Morebitni stroški V breme Združenja staršev

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

VSI NA ODER

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Zborno petje
Učenci COŠ v Zgoniku

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma Glasbeno, gledališko, socio-kulturno, jezikovno 

področje
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Glasbenik 

Cilji Odkrivanje glasbenega sveta in vsega kar ga 
zaznamuje: oder, scenografija, orkester, kostumi, 
petje, recitacija

Načini preverjanja in vrednotenja Sprotno preverjanje v sodelovanju s strokovnjaki. 
Končni nastop

Morebitni stroški V breme staršev
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NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

LIKOVNA VZGOJA

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Likovno ustvarjanje
Učenci COŠ v Zgoniku

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma V sklopu likovne vzgoje
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Ilustratorka

Cilji Spoznavanje in poglabljanje različnih likovnnih 
tehnik

Načini preverjanja in vrednotenja Sprotno preverjanje
Morebitni stroški Ravnateljski projekt

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

ŠOLSKO GLASILO VEVERICA

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Pisanje, ilustriranje, zbiranje in urejanje materiala,
priprava plakata ob 40-letnici šolskega glasila, 
razstava Veveric
Učenci COŠ v Zgoniku

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma Socio-kulturno področje, jezikovno, zgodovinsko, 

teritorialno in enogastronomsko področje
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

/

Cilji Razvijanje jezikovnih sposobnosti in spoznavanje
različnih tehnik tiskanja. Razstava šolskih glasil

Načini preverjanja in vrednotenja Sprotno v razredu
Morebitni stroški

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

GIBALNA VZGOJA, ŠPORTNI DAN IN 
TURNIR MED DVEMA OGNJEMA

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Motorično izražanje
Učenci COŠ v Zgoniku

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma Gibalno, likovno, zemljepisno, jezikovno in 

logično-matematično področje
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje s športnim društvom Kras in z 
izvedencem projekta »Movimento in 3S«

Cilji Razvijanje osnovnih telesnih spretnosti, športno 
obnašanje, sprejemanje zmage in poraza, 
ugotavljanje sposobnosti. Dojeti, razumeti, 
spoštovati pravila igre

Načini preverjanja in vrednotenja Interna medrazredna in medšolska tekmovanja
Morebitni stroški 
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NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

3R
NAŠ VRT “VRTIČKARJI”

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Ureditev šolskega vrta in ločeno zbiranje 
odpadkov v šolskih prostorih
Učenci COŠ v Zgoniku

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma V sklopu okoljske vzgoje
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Zunanji izvedenci

Cilji Ureditev šolskega vrta. Vsakodnevno in redno 
ločevanje odpadkov v razredu (papir), med 
malico in kosilom (plastika, papir, aluminij, 
tetrapak, organski odpadki)

Načini preverjanja in vrednotenja Sprotno preverjanje
Predvideni stroški V breme občine Zgonik in pokrajine Trst

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

333 - tri šole, tri kulture, tri …

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Dopisovanje, priložnostna srečanja
Učenci COŠ v Zgoniku

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma Medpredmetna povezava
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Zunanji izvedenci

Cilji Srečanje treh kulturnih in jezikovnih realnosti. 
Utrjevanje slovenskega jezika, zavedanje 
različnosti italijanskega in nemškega jezika 
(dopisovanje, raziskovanje, branje, ...). Seznaniti 
se z drugimi kulturami, navadami, običaji. 
Spoznati novo okolico

Načini preverjanja in vrednotenja Sprotno preverjanje v sodelovanju s strokovnjaki
Morebitni stroški

NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

ŠAH

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Igra šaha
Učenci COŠ v Zgoniku

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma V sklopu logišno-matematičnega področja
Morebitna izvenkurikularna organizacija, 
sodelovanje z zunajšolskimi dejavniki

/

Cilji Osvojitev strategij pri igir šaha. Tekmovati na 
raznih turnirjih

Načini preverjanja in vrednotenja Tekmovanja in turnirji
Morebitni stroški V popolno breme staršev oz. deželnega prispevka
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NAZIV-NASLOV
NAČRTA-DEJAVNOSTI

ŠOLSKI IZLET

Dejavnosti, razredi in sodelujoči Učenci COŠ v Zgoniku
Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/2015
Organizacija v okviru kurikuluma
Morebitna izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

/

Cilji Spoznavanje bližnje okolice in zanimivosti
Načini preverjanja in vrednotenja V razredu pri vseh predmetnih področjih
Morebitni stroški V breme staršev
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a. DSŠ IGA GRUDNA

Predlagatelj Maja Brajkovič
Naziv projekta ABONMA MORSKI PES
Dejavnosti, razredi/učenci Vsi razredi:

ogled treh gledaliških predstav v okviru mladinskega gledališkega 
abonmaja Morski pes

Cilji Spoznavanje in usvajanje verbalnega in neverbalnega jezika 
dramskega besedila. Približanje učencem gledališke umetnosti in 
vzbujanje želje po rednem zahajanju na gledališke predstave

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/15
Učno ali izvenšolsko osebje Sodelovanje s SSG 

Sodelovanje z občino Devin-Nabrežina in/ali s prevoznim podjetjem
Trieste Trasporti glede prevoza udeležencev s šolabusom in/ali z 
avtobusom
Vsi profesorji

Evalvacija in ocena projekta Razgovor, poročila, poustvarjalno pisanje
Morebitni stroški Stroške za vpis abonmaja in prevoz krijejo starši

Predlagatelj Edda Slavec
Naziv projekta ZDRAVSTVENA VZGOJA
Dejavnosti, razredi/učenci 1. razred (oddelka a in b): - zdrava prehrana

Vsi razredi: 1. (oddelka a in b), 2. (oddelka a in b) in 3. (oddelka a in

b) - spolna vzgoja
Cilji - pridobivanje informacij o zdravi prehrani

- pomen preventive za zdrav odnos do sebe in do družbe
- pridobivanje informacij o spolnem razvoju in zdravi spolnosti

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/15

Učno ali izvenšolsko osebje
Zdravnica: dr. Irena Tavčar
Ostali predavatelji  bodo določeni naknadno

Evalvacija in ocena projekta Sestava ustnega in pisnega poročila, debata v okviru okrogle mize, 
izdelava miselnih vzorcev, prizadevanje in zanimanje med delom

Morebitni stroški Izplačilo honorarja za zunanjega sodelavca se izvaja po notranjem 
pravilniku Zavodskega sveta

Predlagatelj Ester Brezovec 
Naziv projekta EKOŠOLA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Dejavnosti, razredi/učenci

Sodelujejo vsi razredi: 
-spoznajo okolico šole in nato tudi drugačna okolja,
-obiščejo ustanove vezane z vastvom okolja,
-imajo predavanja strokovnjakov o zdravju in o okolju
-poznavanje in spoštovanje cestnega pravilnika.

Cilji

-doseganje  zavesti   o  spoštovanju  okolja,  sočloveka  in  samega
sebe,
-navajanje  na  preprečitev   onesnaževanja,  omejevanja
proizvajanja odpadkov ter ločeno  zbiranje odpadkov,
-skrbeti za ohranitev zdravega telesa v zdravem okolju
-pravilno obnašanje na cesti.

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/15
Učno ali izvenšolsko osebje Sodelujejo  vsi  profesorji,  ter  raziskovalci  znanstvenega parka na

Padričah  in  Miramarskega  morskega  rezervata,  deželni  zavod
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ARPA, deželena gozdna straža Anastazija Purič, Društvo Lovcev,
Legambiente,  scuola  Web-ambiente  živinozdravnik  Malalan,sile
javnega reda in drugi strokovni izvedenci.

Evalvacija in ocena 
projekta

Sprotno preverjanje v različnih oblikah.

Morebitni stroški
Plačilo  predavanj  raznih  strokovnjakov  in  vstopnice  za  ogled
morebitnih razstav

Predlagatelj Maja Brajkovič
Naziv projekta SPOZNAVANJE NAŠIH IN TUJIH KRAJEV: Alpski Slovani - naši

predniki od pradomovine do Jadrana
Dejavnosti, razredi/učenci 1. a in 1. b razred:

poslušanje predavanja na šoli
Cilji S poznavanjem petstoletne zgodovine naših prednikov od časa, ko 

so Slovani še živeli na območju skupne pradomovine, pa vse do 
leta 1000 učenci poglobijo obravnavano učno snov in krepijo čut 
narodne pripadnosti

Časovna opredelitev Januar 2015 (predavanje: 3 ure)
Učno ali izvenšolsko osebje Zunanji izvedenec

Evalvacija in ocena projekta
Dopolnitev učne snovi in izdelava ilustrativnega panoja v obliki 
miselnega vzorca

Morebitni stroški Izplačilo honorarja za zunanjega sodelavca se izvaja po notranjem 
pravilniku Zavodskega sveta

Predlagatelj Mira Starc
Naziv projekta SPOZNAVANJE NAŠIH IN TUJIH KRAJEV: Marco Polo po 

starodavni poti svile
Dejavnosti, razredi/učenci 2. a in 2. b razred
Cilji Spoznavanje, razumevanje in vrednotenje naravnogeografskih in 

družbenogeografskih procesov in pojavov preko potovanj. 
Spoznavanje kulturnega bogastva različnega ljudstva bo v učencih 
omogočilo oblikovanje vrednot, kot so spoštovanje drugih narodov 
in kultur ter strpnost do drugačnosti po rasi, jeziku in navadah

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/15 (predavanje: 3 ure)
Učno ali izvenšolsko osebje Zunanji izvedenec
Evalvacija in ocena projekta Ureditev zapiskov, izdelava miselnega vzorca in ilustrativnega 

panoja
Morebitni stroški Izplačilo honorarja za zunanjega sodelavca se izvaja po notranjem 

pravilniku Zavodskega sveta

Predlagatelj Aurora Gabrovec
Naziv projekta SPOZNAVANJE NAŠIH IN TUJIH KRAJEV: Indija
Dejavnosti, razredi/učenci 3. a in 3.b razred
Cilji Učenci spoznajo, razumejo in vrednotijo naravnogeografske in 

družbenogeografske procese in pojave preko potovanj. 
Spoznavanje kulturnega bogastva različnega ljudstva bo v učencih 
omogočilo oblikovanje vrednot, kot so spoštovanje drugih narodov 
in kultur ter strpnost do drugačnosti po rasi, jeziku in navadah

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/15 (3 učne ure)
Učno ali izvenšolsko osebje Zunanji izvedenec
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Evalvacija in ocena projekta 
Beleženje pomembnejših podatkov, izdelava miselnega vzorca, 
preverjanje pridobljenega znanja

Morebitni stroški 
Izplačilo honorarja za zunanjega sodelavca se izvaja po notranjem 
pravilniku Zavodskega sveta

Predlagatelj Aurora Gabrovec
Naziv projekta SPOZNAVANJE NAŠIH IN TUJIH KRAJEV:  Rižarna in Kleine

Berlin
Dejavnosti, razredi/učenci 3. a in 3. b razred
Cilji Z vodenim obiskom bodo učenci poglobili obdobje nacističnega in

fašističnega nasilja in posledice zatiranja Slovencev v naših krajih.
Seznanili  se  bodo  tudi  z  delovanjem  edinega  koncentracijskega
taborišča v Italiji s krematorijsko pečjo

Časovna opredelitev April 2015 - maj 2015 (dopoldanska ekskurzija)
Učno ali izvenšolsko osebje Rižarna – vodeni ogled 

Kleine Berlin - ogled bo vodil odgovorni pri Alpinističnem klubu g.
Maurizio Radacich

Evalvacija in ocena 
projekta

Ureditev zapiskov, priprava miselnih vzorcev, končno vrednotenje 
ustnih in pisnih poročil

Morebitni stroški Za vstopnico v Kleine Berlin bodo učenci prispevali približno 1,00 €

Predlagatelj Brajkovič Maja
Naziv projekta CANKARJEVO TEKMOVANJE

Dejavnosti, razredi/učenci
2.a,  2.b.  Z  učenci  se  srečujemo  enkrat  tedensko,  spoznavamo
literarno  obdobje,  literarno  zvrst,  pisanje  literarnega  spisa,
debatiramo o strukturi, vsebini in glavnih junakih literarnega dela.

Cilji

Učenci prebirajo Jurčičevo delo Jurij Kozjak, podrobneje spoznajo
J.Jurčiča,  zgodovinsko  obdobje  celjskih  grofov  in  turških  vpadov,
analizirajo glavne junake in strukturo dela, podajo osebno gledanje,
naučijo se napisati literarni-razlagalni spis.

Časovna opredelitev
Oktober-december  2014;  glede  na  uspeh  učencev  morebiti  tudi
januar 2015.

Učno ali izvenšolsko osebje
Srečanja vodi prof. Brajkovič Maja; profesorici Mira Starc in Aurora
Gabrovec  pomagata  pri  popravi  tekmovalnih  nalog  in  pri
ocenjevanju; tajniško osebje pomaga pri prijavah in drugih delih.

Evalvacija in ocena projekta Uvrstitev učencev na tekmovanju; razgovor z učenci.
Morebitni stroški
 

Fotokopije za gradivo in naloge; plačilo prof. M.Starc in A.Gabrovec
za opravljeno delo (poprava nalog in ocenjevanje).

Predlagatelj Daniel Grbec 
Naziv projekta VEGOVO TEKMOVANJE

Dejavnosti, razredi/učenci
Vsi  razredi:   testi  in  vaje  za  urjenje  natančnosti,  prepoznavanje
stalnic  in  spremenljivk,  oblikovanje  hipotez  in  razvijanje  logičnih
spretnosti

Cilji
Vzbujanje  veselja  do  matematike  kot  igre  ter  razvijanje  logičnih
sposobnosti in samozavest pri tekmovanju.

Časovna opredelitev februar in marec 2015
Učno ali izvenšolsko osebje oba profesorja matematike: Grbec in Brezovec
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Evalvacija in ocena 
projekta

Uspehi bodo razvidni pri tekmovanju

Morebitni stroški 1 Euro na učenca = 85 Euro

Predlagatelj Vesna Bajc
Naziv projekta UTRJEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA
Dejavnosti, razredi/učenci 3. razredi angleški Kenguru, 2. in 3. razredi CLIL

Cilji
Utrjevanje slušne in bralne spretnosti,  spoznavanje izpitnih testov,
tekmovanje  s  sovrstniki  (angleški  Kenguru),  spoznavanje  novih
znanstvenih terminov ter medpredmetna povezava pri CLIL.

Časovna opredelitev
Angleški  Kenguru  januarja  in  februarja,  CLIL  po  dogovoru  s
predmetnima profesorjema

Učno ali izvenšolsko osebje
Vesna Bajc, Danjel Grbec, Ester Brezovec

Evalvacija in ocena 
projekta

Rezultati  angleškega  Kenguruja  bodo  objavljeni  mesec  po
tekmovanju, boljši dijaki gredo na deželno fazo tekmovanja, najboljši
pa še na državno.
Razumevanje  in  pridobljeno  znanje  pri  CLIL  bomo  ocenjenjevali
sproti v ustni ali pisni obliki.

Morebitni stroški
 

Stroški bodo znašali 248 evrov (31 vpisnin na tekmovanje). Stroške
krije šola ali pa družine.
Pri CLIL bo ura potekala v soprisotnosti dveh profesorjev. Profesor,
ki opravi dodatno uro, si bo zapisal to uro v nadoknadenje.

Predlagatelj Nadia Doljak
Naziv projekta LIKOVNA DELAVNICA
Dejavnosti, razredi/učenci Oba oddelka 1. razreda
Cilji Spoznavanje in razvijanje izraznih sposobnosti v slovenskem jeziku, 

spoznavanje likovne govorice, tehnik za njeno izražanje in možnosti 
povezovanja besednega in likovnega izražanja

Časovna opredelitev Drugo polletje 2014/15
Učno ali izvenšolsko osebje Zunanji izvedenec
Evalvacija in ocena projekta Razstava likovnih izdelkov ob zaključku šolskega leta
Morebitni stroški Izplačilo honorarja za zunanjega sodelavca se izvaja po notranjem 

pravilniku Zavodskega sveta

Predlagatelj Claudio Starc
Naziv projekta ŠPORTNI KROŽEK IN TEKMOVANJA
Dejavnosti, razredi / učenci Projekt je namenjen vsem učencem nižje srednje šole I.Gruden

Cilji
Spopolnjevanje in utrjevanje različnih športnih znanj (tehniko in 
taktiko skupinskih iger kot priprava na eventuelna tekmovanja ter 
krepitev in razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti.

Časovna opredelitev

Glede na objektivne težave , ki se porajajo glede na razpoložljivost
občinske telovadnice v popldanskih urah in med šolskim urnikom,
naj  bi  imel  športni  krožek  elastično  formo  delovanja,  vadba  na
zunanjem šolskem igrišču (v primeru lepega vremena), sodelovanje
s š.d.Sokol za vadbeni prostor v občinski telovadnici v popoldanskih
urah. (na primer za pripravo šolske odbojkarske ekipe).
Šolsko leto 2014/15 , med in pred tekmovanji.
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Učno ali izvenšolsko osebje Organizatorji posameznih pobud, profesorski zbor.

Evalvacija in ocena 
projekta

Oblikovanje odgovornega odnosa do lastnega zdravja, ravnovesje
med učenjem in športno dejavnostjo, opazovanje ućencev v igralnih
situacijah in njihov odnos do soigralcev, nasprotnikov, do okolja s
poudarkom na športnem obnašanju (fair play).
Športni rezultati.

Morebitni stroški
Stroške  za  prevoz  krijejo  starši.  Nakup  kolajn  za  medšolska
tekmovanja krije organizator posameznih pobud ali šola.

Predlagatelj Alenka Franceschini
Naziv projekta ŠOLSKA IN POKLICNA ORIENTACIJA
Dejavnosti, razredi/učenci 3. razred:

- samospoznavanje
- razvijanje interesnih področij
- načrtovanje bodočih izbir glede na lastne interese
- obisk slovenskih višjih šol in poklicnega zavoda za gostinstvo

Cilji Spoznavanje  lastnih sposobnosti v perspektivi nadaljnje šolske 
izbire. Odkrivanje lastnih šolskih in poklicnih interesov v okviru 
predmetnih in poklicnih področij. Razvijanje sposobnosti odločanja 
o izbiri. Spodbujanje in  razvijanje sposobnosti iskanja primerne 
rešitve tudi v kritičnih situacijah

Časovna opredelitev Šolsko leto 2014/15
Učno ali izvenšolsko osebje Predmetni profesorji, psihologinja z Deželnega urada za šolsko in 

poklicno orientacijo Dežele FJK
Evalvacija in ocena projekta Skupinska  srečanja  in  individualni  razgovori  s  psihologinjo,

izponitev vprašalnikov
Morebitni stroški Brezplačno

Predlagatelj Alenka Franceschini
Naziv projekta OGLEJ, GRADEŠKA LAGUNA IN OTOK BARBANA
Dejavnosti, razredi/učenci Enodnevni izlet za vse učence NSŠ Iga Grudna

Cilji
Spoznavanje  zgodovinskih  krajev  in  arhitekturnih  spomenikov  ter
krajinskih lepot naše dežele

Časovna opredelitev V mesecu okobru oziroma v začetku novembra 2014
Učno ali izvenšolsko osebje Vsi profesorji spremljevalci in usposobljeni vodiči 

Evalvacija in ocena 
projekta

Povratna informacija učencev. Izpolnitev učnega lista.

Morebitni stroški V breme staršev 

Predlagatelj Brajkovič Maja
Naziv projekta SREDNJEVEŠKI GRADOVI

Dejavnosti, razredi/učenci
Ogled  srednjeveškega  gradu  Villalta  v  Fagagni,  obisk
srednjeveškega muzeja v Ahtnu in delavnice; 1.a, 1.b

Cilji
Učenci  v  živo  spoznajo  srednjeveško  življenje,  kar  sovpada  z
zgodovinskim  programom prvega  razreda;  pri  delavnici  oblikujejo
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srednjeveške predmete.

Časovna opredelitev 01.04.15
Učno ali izvenšolsko osebje 3 profesorji spremljevalci, poklicni vodiči v gradu in v muzeju.
Evalvacija in ocena projekta Učenci bodo izpolnili učne liste in vprašalnik.

Morebitni stroški
Avtobusni  prevoz,  vstopnici  za  grad  in  muzej,  cena  vodičev,
morebtno kosilo v piceriji.

Predlagatelj Alenka Franceschini

Naziv projekta
TRIDNEVNI IZLET V ITALIJANSKO MESTO KULTURNEGA

POMENA
Dejavnosti, razredi/učenci Učenci 3. A in 3. B razreda: skupno 30 učencev

Cilji

Poudarek na zgodovinsko kulturno in zemljepisno  nadgrajevanje v
okviru  specifičnih  tematskih  poznavanj  dežel  srednje  oziroma
severne  Italije.  Posebna pozornost  je  namenjena  pospeševanju
vzgojnega  razvoja  in  medsebojnega  spoznavanja,  spoštovanja
kulturnih  spomenikov,  naravovarstvenih  objektov.  Namen izleta  je
preučevanje,  poglobitev  učne  vsebine  na  terenu  ter  spoštovanje
kulturne dediščine.

Časovna opredelitev Drugo polletje 2014/15
Učno ali izvenšolsko osebje Predmetni profesorji,ki so se javili za spremstvo

Evalvacija in ocena 
projekta

Sprotno preverjanje v obliki vprašanj in odgovorov

Morebitni stroški Prevoz, bivanje, vstopnice ,vodeni ogledi

Predlagatelj Alenka Franceschini
Naziv projekta TEDEN V NARAVI – DOM  AJDA
Dejavnosti, razredi/učenci 2.A + 2.B razred:  skupno 30 učencev

Cilji

Spodbujati učence k večji samozavesti in socializaciji 
Navajati učence na življenje v naravi in njenih pojavnih oblikah v 
zimskem času.
Pridobivanje  gibalnih sposobnosti  na osnovi izbrane športne 
dejavnosti
Razvijali  bodo istočasno sposobnost samoopazovanja.

Časovna opredelitev od 23-27 februarja 2015

Učno ali izvenšolsko osebje
Predmetni profesorji  in strokovno osebje in pedagoski ucitelji
CŠOD 

Evalvacija in ocena 
projekta

Preverjanje v obliki testa na osnovi posredovanih podatkov

Morebitni stroški
Na osnovi cenika in izbire dejavnosti ter prevoz kar je priblizno 100
evrov.

Predlagatelj Alenka Franceschini
Naziv projekta TEDEN V NARAVI – DOM KAVKA
Dejavnosti, razredi/učenci 1.A + 1.B razred:  skupno 36 učencev

Cilji

Spodbujati učence k večji samozavesti in socializaciji 
Navajati učence na življenje v naravi in njenih pojavnih oblikah v 
zimskem času.
Pridobivanje  gibalnih sposobnosti  na osnovi izbrane športne 
dejavnosti
Razvijali  bodo istočasno sposobnost samoopazovanja.

Časovna opredelitev Od 9. – 13. februarja 2015
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Učno ali izvenšolsko osebje
Predmetni profesorji  in strokovno osebje in pedagoski ucitelji
CŠOD 

Evalvacija in ocena 
projekta

Preverjanje v obliki testa na osnovi posredovanih podatkov

Morebitni stroški
Na osnovi cenika in izbire dejavnosti ter prevoz kar je priblizno 100
evrov.

Predlagatelj Alenka Franceschini
Naziv projekta PLAKAT MIRU
Dejavnosti, razredi/učenci Učenci vseh razredov DSŠ Iga Grudna 

Cilji
Učenci spoznajo in na listih upodobijo  pojem miru s posebnim 
poudarkom na vsestransko pomembnost ohranitve miru v 
svetovnem merilu.  

Časovna opredelitev Okrober-november 2014

Učno ali izvenšolsko osebje Razredna profesorica Alenka Franceschini

Evalvacija in ocena projekta Pregled opravljenega dela v primeru nagraditve predlaganih prispevkov.

Morebitni stroški Stroškov ni.
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SLOVENŠČINA

VZGOJNI SMOTRI UČNI CILJI UČNE VSEBINE - DEJAVNOSTI 
razumevanje vloge slovenskega jezika v 

osebnem, družbenem in polklicnem 
življenju;

oblikovanje in razvijanje zavesti o jeziku, 
narodu in državi ter uzaveščanje 
posebnega položaja v zamejstvu;

uporaba različnih oblik sporočanja in 
izraznih možnosti za prikazovanje 
lastne osebnosti in zunanjega sveta;

razvijajo  pozitivne medsebojne odnose, ki
temeljijo na spoštovanju in sprejetju 
drugih in drugačnih;

ob sprejemanju umetnostnih/književnih 
besedil pridobivajo književno znanje, 
doživljajo in razumevajo umetnostna 
besedila, s posebnim poudarkom na 
primorskih ustvarjalcih, kar jim 
omogoča spoznavanje kulture okolja.

Poslušanje in ustno izražanje
 Učenec preko aktivnega in usmerjenega poslušanja ugotavlja 

vrsto in namembnost besedila;
 razume besedila iz vsakdanje rabe in zna preurediti informacije;
 zna podati ustno sporočilo primerno položaju in naslovniku
 zna sodelovati v razgovoru o vnaprej določeni temi.

Branje
Učenec zna tiho in glasno smiselno brati različna besedila;
vodeni in/ali samostojno razume in interpretira književna in 

neknjiževna besedila in ob tem razvija naslednje spretnosti : 
izluščiti informacije in bistvene značilnosti besedil, razumeti 
avtorjevo sporočilo, iz besedila sklepati smisel neznanih besed, 
dopolnjevati branja z informacijami, ki izhajajo iz različnih 
elementov besedila (ilustracije, podnapisi, tabele ipd.);

bere računalniška besedila in črpa iz njih podatke za dopolnjevanje 
šolskega znanja.

Pisanje
 Učenec glede na sporočanjski namen in naslovnika tvori različna

besedila;
 samostojno sestavi poročilo o prebranem besedilu;
 predeluje, razgrajuje, preoblikuje, širi in sintetično povzema 

različna besedila;
 pri pisanju besedil upošteva značilnosti umetnostnih in 

neumetnostnih besedil.
Razmišljanje o jeziku

 Učenec prepoznava in razčlenjuje vlogo stavčnih členov v enostavčni 
povedi;

 pozna zgradbo  zložene povedi, prepozna glavne vrste odvisnikov ter 
grafično ponazori stavčne zveze;

 prepozna funkcijske zvrsti jezika;

 samostojno uporablja jezikovne pripomočke; 

 ugotavlja osnovne značilnosti za zgodovinsko uvrstitev in razlago 
besedila ali besede;

Jezikovni pouk
 pravopisna pravila in raba jezikovnih pripomočkov

 poglavja po jezikovnih ravninah (skladenjska, 
oblikoslovna, besedotvorna)

Sporočanje
 branje, poslušanje, pripovedovanje, obnavljanje, 

razčlenjevanje, sestavljanje različnih umetnostnih 
(basen, pravljica, pripovedka, črtica, roman, 
povest, novela ipd.) in neumetnostnih besedil 
(predstavitev osebe, kraja, postopka, vabilo, 
zahvala, pismo, dnevnik, poročilo, intervju ipd.)

 branje, razumevanje, sestavljanje, memoriranje 
pesniških besedil ter poznavanje značilnosti 
pesniškega jezika

Književna vzgoja
 pravljica, basen, bajka, pripovedka, črtica, 

proza/poezija

 delitev književnosti, povest, kratka pripoved, 
humoreska, ljudska pesete, romanca, balada, 
likovna pesem, sonet, dramatika

 splošen pregled slovenske književnosti s posebnim 
poudarkom na pomembnejše ustvarjalce in 
besedila, primorski in mladinski ustvarjalci
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 zna uporabljati pridobljeno besedišče;

 zna uporabljati pravopisna in slovnična pravila.

ITALIJANŠČINA
VZGOJNI SMOTRI UČNI CILJI UČNE VSEBINE - DEJAVNOSTI 

Učenci:
si pridobivajo pozitivno čustveno in 

razumsko razmerje do italijanskega 
jezika;

razvijajo in bogatijo svoje pozitivne 
izkušnje, svoje intelektualne 
sposobnosti, pridobivajo čustvene, 
moralne in etične vrednote;

razvijajo bralno kulturo;
odkrivajo primerne oblike sporočanja in 

izrazne zmožnosti za prikazovanje 
lastne osebnosti in zunanjega sveta;

razvijajo zmožnosti socialnega učenja in
samostojnost;

so motivirani za učenje in aktivno 
sodelovanje pri pouku;

razvijajo pozitivne medsebojne odnose, 
ki temeljijo na spoštovanju, 
sodelovanju in sprejetju drugih in 
drugačnih; 

navajajo se na miselno aktivno, 
selektivno in kritično sprejemanje 
sporočil s posebnim ozirom na 
sporočila množičnih občil;

spoznavajo nujnost medpredmetnega 
povezavanja  znanja;

razvijajo ustvarjalnost in samoiniciativo;
uzavestijo pomen preteklosti za temeljni 

razvoj sodobne kulture in znanosti.

 Poslušanje in ustno izražanje
- Učenec je sposoben prepoznati besedilno zvrst;
- prepozna namen, temo in izlušči glavne informacije;
- pozna tehnike beleženja med poslušanjem in po  poslušanju;
- konstruktivno sodeluje v pogovoru in/ali debati;
- primerno pripoveduje o svojih doživetjih;
- urejeno podaja usvojeno znanje.

 Branje
- Učenec razvije sposobnost  tihega, glasnega, tekočega;
   smiselnega, doživetega ter ekspresivnega branja;
- besedilo razčleni in ugotavlja njegovo notranjo zgradbo;
- informacije primerja, analizira ter sintetično preoblikuje;
- prepozna  umetnostna  in neumetnostnih besedila;
- prepozna vrste in zvrsti besedil;
- razume in opiše pripovedno tehniko.

 Pisanje
- Učenec pozna in uporablja postopke zasnove, načrtovanja, sestave in pregleda
besedila;
- napiše pravopisno, oblikoslovno, skladenjsko in leksikalno pravilno besedilo;
- pri pisanju besedil upošteva značilnosti vrste in zvrsti;
- oblikuje ustvarjalno pisanje v prozi in verzih;
- sestavlja sinteze prebranih in poslušanih besedil;
- pri pisanju skrbi za računalniško grafično zasnovo.

 Razmišljanje o jeziku
- Učenec pozna zgradbo zložene povedi, prepozna glavne vrste odvisnikov ter 
grafično ponazori stavčne zveze;
- prepoznava funkcijske zvrsti jezika;
- prepozna in poimenuje besedne vrste;
- pozna načela italijanskega pravopisa in pravorečja;
- pozna besedotvorne in besedoslovne postopke;
- pozna glavna pomenska razmerja;
- uporablja slovarske priročnike;
- prepozna značilnosti glavnih zvrsti in tipov besedil;

1.razred
Antologija: basen, pravljica, mit, svet živali, igra, 
prijateljstvo
                      pustolovščina, pesem, epska poezija.
Jezikovni pouk: glasoslovje;
                            morfologija.

2. razred
 Antologija: povest, prijateljstvo, šport, S.O.S. 

narava, dnevnik,
                      življenjepis, pismo, analiza pesmi, 

razvoj italijanske književnosti.
Jezikovni pouk: sintaksa: stavčni členi; 
oblikoslovje: glagol.

3. razred
Antologija: odraščanje, življenje v verzih in na 

odru, pogled v
                      svet , znanost in tehnologija, več 

načinov poročanja, roman.
 Jezikovni pouk: sintaksa: prosta in zložena poves 

ter priredja in podredja;
   oblikoslovje: glag
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- s pomočjo jezikovnega znanja nadzira in izpopolnjuje
- pisno in ustno rabo jezika.
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ZGODOVINA

VZGOJNI SMOTRI UČNI CILJI UČNE VSEBINE - DEJAVNOSTI 
pridobivanje sposobnosti za razumevanje dejanj in 

navad posameznikov v preteklosti ter njihovo 
vrednotenje sveta;

vzbuditi interes za zgodovino in za dogajanje v 
preteklosti;

spoznavanje, da imajo današnji dogodki svoje 
korenine v preteklosti;

sposobnost ohranjanja tradicionalnih vrednot 
evropske kulture in izgradnja evropske 
identitete;

sposobnost za sprejemanje različnih in toleranco;

vzgoja k zaščiti demokracije ter odprte in 
multikulturalne družbe;

privzgoja čuta za solidarnost;

sposobnost za  sodelovanje;

sposobnost uporabljanja novih informacijskih 
tehnologij.

Učenec razvije željo po spoznavanju preteklosti: samostojno zbira 
informacije o zgodovinskih dogodkih in vprašanjih;

pozna glavna poglavja iz slovenske in italijanske zgodovine od 
srednjeveških oblik prevzemanja oblasti do oblikovanja 
unitarne države in pozneje republike;

pozna zgodovinski razvoj od srednjega veka do današnjih dni;

pozna značilnosti gospodarskega in tehnološkega razvoja od 
neoilitika do globalizacije današnje dobe;

pozna bistvene značilnosti svojega okolja;

pozna in ceni svojo in svetovno kulturno dediščino;

ima izoblikovane delovne navade in učno metodo dela;

razbere, uporablja in urejuje zgodovinsko gradivo;

pridobljena zgodovinska dejstva predstavi, jih povezuje in 
dokazuje;

poznavanje usvojenega zgodovinskega znanja dokaže in utemelji;

pridobljeno znanje uporablja za razumevanje sedanjosti in sveta ter
dojemanju različnih mnenj in kultur.

Učenec se pri svojem delu poslužuje pisnih in materialnih virov;

znanje urejuje na podlagi zbranih informacij;

izoblikuje miselne vzorce in časovni trak;

zgodovinsko dogajanje umesti v širši zgodovinski in krajevni 
kontekst;

pridobljeno in usvojeno znanje predstavi v obliki dokumentiranega
pisnega referata ali govornega nastopa.

1.RAZRED
Od razpada zahodnorimskega cesarstva do novega veka - 
konec 15. stoletja

2.RAZRED
Od začetka novega veka do 19. stoletja

3.RAZRED
19. in 20.stoletje
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ZEMLJEPIS

VZGOJNI SMOTRI UČNI CILJI UČNE VSEBINE - DEJAVNOSTI 
Učenci pridobivajo znanje, sposobnosti in 

spretnosti za razumevanje ožjega in 
širšega življenjskega okolja, njegovega 
vrednotenja in spoštovanja;

razvijajo pravilen odnos do okolja in njegovih 
dobrin;

usposabljajo se za reševanje prostorskih 
problemov ter za vzajemno sožitje med 
naravo in človekom;

razvijajo pozitivna čustva do domovine, 
lastnega naroda  in njegove naravne in 
kulturne dediščine;

spoznavajo vrednote in ljudi doma in po 
svetu;

razvijajo sposobnosti za uporabo preprostih 
raziskovalnih metod;

razvijajo zanimanje za dogajanja v lastnem in 
tujem okolju;

navajajo se k odgovornemu odločanju o 
pomembnih zadevah, vezanih na 
varovanje okolja.

 Učenec si pridobi temeljno znanje o naravnogeografskih in 
družbenogeografskih procesih in pojavih na lokalni, regionalni
in svetovni ravni ter njihovemu součinkovanju;

 pridobi si prostorsko predstavo o domačem kraju, domači 
pokrajini in državi in jih kontekstualizira v svetovnih okvirih;

 razvija sposobnost orientacije in uporabe zemljevidov;

 razvija sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni in
grafični obliki z uporabo sodobne učne tehnologije: besedila, 
slike, grafikoni, tabele, diagrami;

 razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega 
raziskovanja;

 spoznava vlogo manjšin kot povezovalnega člena med narodi 
in narodnostmi;

 spozna bogastvo različnosti ljudstev na Zemlji in se vzgaja v 
spoštovanju različnosti in strpnosti do drugačnih po veri, rasi, 
jeziku in navadah;

 razvija mišljenje z urjenjem v opazovanju, primerjanju, 
logičnem sklepanju in posploševanju;

 razvija sposobnost za samostojno izobraževanje s pomočjo 
različnih virov znanja: učbenikov, vaj, literature, atlasov, 
leksikonov, enciklopedij, interneta in drugih računalniških 
programov ;

 razvija sposobnost komuniciranja in sposobnost za delo v 
skupini.

1. RAZRED
Orientacija, relief, podnebni dejavniki, zemljevidi, 
gospodarski sektorji.
Italija

2. RAZRED
Zemlja v vesolju, stopinjska mreža, toplotni pasovi.
Evropske države s posebnim poudarkom na Sloveniji.

3. RAZRED
Časovni pasovi.
Svet.
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MATEMATIKA

VZGOJNI SMOTRI UČNI CILJI UČNE VSEBINE - DEJAVNOSTI 
razviti natančnost in urejenost

prepoznati pojme in pravila

uporabiti naučeno vsebino

analizirati problem

objasniti problem

izoblikovati hipotezo

 logično presojati

ŠTEVILA

 prepoznati, brati, zapisovati in izvajati 
operacije z naravnimi in decimalnimi števili, z 
ulomki ter z  racionalnimi in realnimi števili,

 prepoznati in uporabiti premo 
sorazmernost,

 prepoznati, sestaviti in rešiti preproste 
enačbe,

GEOMETRIJA

 prepoznati in načrtati osnovne 
geometrijske tvore,

 prepoznati, načrtati in usvojiti osnovne 
pojme in bistvene lastnosti kotov, likov in teles,

 razumeti in uporabiti pojme: obseg, 
ploščina in prostornina,

MERJENJE

 oceniti, izmeriti in računati velikosti,

PODATKI IN NAPOVEDI

 prepoznavanje podatkov, njihovo 
urejanje in grafično prikazovanje,

RELACIJE

 prepoznati, opisati, grafično prikazati in 
reševati enostavne probleme s funkcijami.

ŠTEVILA

 operacije z naravnimi in decimalnimi 
števili, z ulomki ter z racionalnimi in realnimi 
števili,

 operacije in diagrami s premimi in 
obratnimi sorazmerji,

 operacije z enačbami,

GEOMETRIJA

 osnovni geometrijski tvori,

 koti, liki in telesa,

 obseg, ploščina in prostornina,

MERJENJE

 mednarodni merski sistem,

PODATKI IN NAPOVEDI

 statistične tabele in grafi,

RELACIJE

 koordinatni sistem in funkcije.
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NARAVOSLOVJE

VZGOJNI SMOTRI UČNI CILJI UČNE VSEBINE - DEJAVNOSTI 
razviti sposobnost opazovanja in opisovanja,

osvojiti sposobnosti, katere omogočajo razumevanje 
naravnih zakonitosti,

razviti občutljivost do problemov okolja, znanosti in 
tehnologije,

razviti sposobnost logične presoje,

razviti sposobnost samostojnega poglabljanja, kritične
presoje in zavestnih izbir.

BIOLOGIJA
razumeti zgradbo celice,
prepoznati najobičajnejše rastline in živali,
razumeti delovanje človeškega telesa, pomen zdrave 

prehrane,  učinek zdravil, poživil in pomiril in 
razviti sposobnost kritične presoje,

prepoznati odnose med živimi bitji in okoljem in 
razumeti, kako je treba premišljeno posegati v 
naravo,

GEOLOGIJA
prepoznati minerale in kamnine našega okolja,

FIZIKA
opazovati in razumeti nekatere osnovne fizikalne in 

meteorološke pojave,

KEMIJA
razumeti zgradbo snovi in prepoznati bistvene 

kemijske reakcije v naravi.

BIOLOGIJA
celica,
botanika in zoologija,
anatomija človeka in zdravstvena vzgoja,
ekologija: kroženje snovi in tok energije v naravi in 

človekovi posegi v okolje,

GEOLOGIJA
kamnine, minerali, tla in kraški pojavi,

FIZIKA
temperatura, toplota in vreme,
sile in gibanje,
delo in energija,

KEMIJA
zgradba atoma in molekule,
nekatere osnovne kemijske reakcije.
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TEHNOLOGIJA

VZGOJNI SMOTRI UČNI CILJI UČNE VSEBINE - DEJAVNOSTI 

 spodbujati učence k aktivnemu 
sodelovanju pri pouku

 razvijati samostojnost pri 
delovnih postopkih

  razvijati pozitivne medosebne 
odnose,ki slonijo na spoštovanju 
in sprejemanju drugih in 
drugačnih;

 navajati učence na miselno 
aktivnost

 krepiti logično operativne in 
izrazne  spretnosti

 krepiti spretnost spoznavanja 
preko opazovanja ter 
interdisciplinarnega povezovanja

 razvijati interese k spoznavanju 
novih  in odkrivanju lastnih 
poklicnih zanimanj

Učenec zna opisati in klasificirati orodja in stroje, dojeti razlike med 
njimi v zvezi z njihovim delovanjem ter vrsto energije in 
nadzora, ki sta potrebna za njihovo delovanje.

Pozna odnose oblika/funkcija/materiali Zna pripraviti enostaven 
načrt za izdelavo določenega predmeta; zna izbirati primerno 
gradivo.

Mehanske dele in predmete upostevajoc ergonomska nacela prikaže s
tehnično risbo v danem merilu.

Začne razumevati probleme v zvezi s proizvodnjo energije in je 
osveščen o gospodarskih, ekoloških in zdravstvenih problemih, 
ki so na razne načine povezani s proizvodnjo.

Zna uporabljati nove tehnologije in multimedijske jezike za potrebe 
svojega dela, za predlaganje in utemeljevanje domnev, za 
samoocenjevanje in predstavitev delovnih rezultatov.

Zna iskati informacije in jih je sposoben selektivno izbirati in 
povzemati. 

Zna opisati in klasificirati arhitekturne sloge, gradbene materiale 
njihovo uporabo , pridobivanje, izdelavo nekoc in danes tudi v 
okviru trajnostnega razvoja.

Dojame razvoj le-teh v času ter pozna njihove prednosti in morebitne
ekološke probleme v zvezi z njimi.

Razbere  lastnosti glavnih gradbenih materialov, uporabo nekoč in 
danes ter proizvodni ciklus.

Globalno področje 1. in 2. razred
Ekonomsko področje
Osnove tehničnega risanja
Grafična predstavitev v projekcijskih tehnikah
Ambientalna vzgoja
Ucne vsebine -1. razred
Spoznavanje in analiza proizvodnih sektorjev
Spoznavanje, analiza, opis predmeta in grafična 
predstavitev detajlov v v dogovorjeni projekciji
Ucne vsebine -2. razred
Spoznavanje in analiza proizvodnih sektorjev
Spoznavanje in analiza ter opis strojnih delovnih postopkov
Grafično upodabljanje delov in predmetov v ortogonalni 
projekciji 
Globalno področje   3. razred
Zgodovinsko arhitekturno področje
Osnove tehničnega risanja
Grafična  predstavitev v projekcijskih tehnikah
Ambientalna vzgoja
Energetika
Učne vsebine -3. razred
Spoznavanje in analiza arhitekturnih tvorb
Spoznavanje analiza ter preučitev urbanega tkiva skozi stoletja
Izvajanje oziroma načrtovanje tvorb, detajlov v aksonometričnih 
projekcijah
Ponazarjanje v merilu
Klasifikacija energetskih virov  in obnovljivi viri
Programirane dejavnosti 1. -  2.  - 3. razred
Izdelava dogovorjenih modelov upoštevajoč: zamisel, projekt, 
predstavitev, izdelavo, preizkus, Life cycle assistment
Ostale programirane dejavnosti v tem š. l. za vse razrede so 
namenjene predvsem ambientalni vzgoji, trajnostnemu razvoju, 
cestni vzgoji in usmerjanju, kot je razvidno iz priloženih projektov,
ki bodo interdisciplinarno izpeljani. 
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ANGLEŠČINA

VZGOJNI SMOTRI UČNI CILJI UČNE VSEBINE - DEJAVNOSTI 
Razvijanje sposobnosti navezovanja in spoznavanja 

drugih kultur, družb in ljudi
razvijanje jezikovne zavesti, medkulturnega vadenja in

strpnosti do govorcev tujega jezika
razvijanje sposobnosti samostojnega dela in zaupanja 

vase
razvijanje sposobnosti timskega dela (v dvojicah ali 

skupini)
razvijanje pozitivnih medsebojnih  odnosih, ki 

temeljijo na spoštovanju in sprejetju drugih in 
drugačnih

razvijanje ustvarjalnosti in samoiniciative
razvijanje motivacije in kritičnega vrednotenja lastnih 

učnih dosežkov

 dosega in potenciranje stopnje A2 – Waystage (CEF –
Common European Framework) za 1. razred

 dosega in potenciranje stopnje B1 – Threhold (CEF – 
Common European Framework) za 3. razred

Slušno razumevanje in ustno izražanje

 učenec razvija nadjezikovnih in nadbesednih 
spretnosti 

 razvija posluh za fonološke značilnosti jezika, 
pravilno izgovorjavo in intonacijo izrazov in besednih
sklopov 

 razvija ustno sporočanje skozi vodene dialoge, igro 
vlog in drugih govornih situacij

 razvija slušne sposobnosti s poslušanjem zvočnih 
sporočil, pesmi, dvd-jev

 se pravilno odziva na vprašanja in navodila profesorja
Pisno sporočanje

 učenec razvija pisno sporočanje s sistematičnim 
oblikovanjem pisnih izdelkov

 zna reševati preproste pisne naloge in pravilno 
odgovarja na zastavljena vprašanja, vezana na 
prebrano besedilo 

 razvija računalniške spretnosti

 razvija enostavne strategije pri preverjanju znanja in 
popravi izdelkov

 Branje

 razvija bralne spretnosti s tehniko »skimmimg, 
scanning, intensive and extensive reading«

 razvija sposobnost tihega, glasnega, tekočega,
       smiselnega, doživetega ter ekspresivnega branja

 prepozna namen, temo in izlušči glavne podatke, 
       zna razčleniti besedilo in ugotavlja njegovo notranjo  

1. razred
Učne vsebine: Oblike pozdravov, spraševanje in podajanje
osebnih in družinskih podatkov, datumi, števila od 1 do 
100, opisovanje hišnih prostorov, narodnosti in države, 
izražanje količin, opisovanje oseb, fizične lastnosti, 
množina samostalnikov, izražanje lastnine, deli človeškega
telesa, denar, zanimanja/prosti čas, oblačila in opisni 
pridevniki, opisovanje trenutnega in vsakodnevna dejanja, 
vreme, poklici.
Jezikovni pouk:  glagol biti, osebni zaimki, svojilni 
pridevniki, členi a/an/the, vprašalnice, kazalni zaimki, 
predlogi kraja, saxon's genitive, vrstni števniki, glagolska 
oblika have got, predlogi časa, velelnik, modalni glagol 
can/cannot, present simple, predmetnik, present 
continuous.
2 razred
Prosti čas, športne dejavnosti, hrana, znane 
osebnosti,vesolje, dogodki v  preteklosti, znane turistične 
zanimivosti, živali, iznajdbe, dogodki v prihodnosti, 
vabila, prepovedi in dovoljenja, izražanje želja, prevozna 
sredstva, navodila, počitnice.
Jezikovni pouk: števni in neštevni samostalniki, 
pretekliki,prihodnjiki,stopnjevanje pridevnikov, 
morati,moči, predlogi, pridevniki.
3. razred
Učne vsebine: opisovanje preteklih dejanj, 
zanimanja/prosti čas, zmožnosti v preteklosti, glasbila, 
dolgotrajna pretekla dejanja, datumi, letnice, letniki, 
opisovanje oblačil različnih stilov in modelov, oblike in 
materiali, filmi in filmske zvrsti, športne dejavnosti, 
prevozna sredstva, književne zvrsti in žanri, prihodnost: 
napovedi, predvidevanja, obljube, predlogi, nameni, načrti,
ICT izrazi, poklici, pohištvo, opisovanje značajev, jedi in 
pijača, pravila in spoštovanje pravil, nasveti, opis 
postopka/delovanja, zemljepisne, zgodovinske in kulturne 
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       zgradbo

 prepozna vrste in zvrsti besedil

značilnosti angleško govorečih narodov, njihovih navad, 
ustanov in praznovanj. 
Jezikovni pouk:  past simple (pravilni in nepravilni 
glagoli),
modalni glagol could/could not, one/ones, past continuous,
when/while, predlogi gibanja, used to, oziralni zaimki 
which/who/where, something/someone/
somewhere, anything/anyone/anywhere, vezniki 
so/because,
present perfect, prislovi just, already, yet, ever, never, for, 
since, first conditional, phrasal verbs, modalni glagol 
may/might, modalni glagol must/mustn't, have to/don't 
have to, should/shouldn't, second conditional, pasiv 
(sedanjik in preteklik), premi in odvisni govor.
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NEMŠČINA

VZGOJNI SMOTRI UČNI CILJI UČNE VSEBINE - DEJAVNOSTI 
 Razvijati zanimanje, občutljivost in 

razumevanje za drugačnost (preko 
primerjave svoje in druge kulture);

 Razvijati sposobnosti medkulturne in 
medjezikovne komunikacije;

 Razvijati učenčevo jezikovno zavest in 
medkulturno védenje preko spoznavanja 
podobnosti in razlik med jezikovnima 
sistemoma;

 Krepiti učenčevo samozavest, želje in 
potrebe po novem znanju;

 Razvijati spoznavne sposobnosti višje 
ravni (analizo, sintezo, presojanje in 
vrednotenje) za učinkovito rabo 
informacij;

 Razvijati ustvarjalnost in potrebe po 
izražanju;

 Razvijati sposobnost razumevanja svojih 
občutkov in čustev drugih;

 Razvijati sposobnost kakovostne 
medosebne komunikacije in reševanja 
nesoglasij;

 Razvijati sposobnost dela v skupini, 
medsebojnega sodelovanja in podpore;

 Oblikovati osebne cilje učenja, spoznavati
in kritično vrednotiti svoje dosežke ter 
prizadevati si za izboljšanje;

 Razvijati splošne kulturne in izobrazbene 
vrednote.

Slušno razumevanje

 Učenci razumejo preprosta navodila, vprašanja, izjave 
in opozorila ter nanje (ne)jezikovno reagirajo (1., 2. in 
3. razred)

 Razumejo krajša besedila sestavljena iz znanih 
informacij v spremenjenem vrstnem redu (2. in 3. 
razred)

 Razumejo besedilo vezano na določeno temo, tudi če 
vsebuje neznane informacije, ki pa niso temeljnega 
pomena za razumevanje; razumejo pogovor v razredu 
in se vanj vključujejo (3. razred) 

Bralno razumevanje

 Učenci razumejo kratka sporočila, dialoška besedila, 
navodila, čestitke, rime, pesmi in preproste uganke 
profesorja in sošolcev, ki so izražena z minimalnimi 
jezikovnimi sredstvi (1., 2. in 3. razred)

 Razumejo preprosta besedila in dialoška besedila, ki so 
temelj za razvijanje govornih spretnosti in ki komaj 
presegajo njihov besedni zaklad (2. in 3. razred)

Govor

 Učenci znajo izgovarjati glasove, ki jih v materinem 
jeziku ne poznajo; se znajo govorno odzivati na 
vprašanja, navodila in izjave profesorja; znajo recitirati 
in zapeti preproste pesmice (1., 2. in 3.  razred)

 Sodelujejo v pogovoru s profesorjem in sošolci; znajo v
preprosti obliki vprašati po željah in informacijah ter na
vprašanja odgovoriti (2. in 3. razred)

 Znajo vzpostaviti stike in jih nadaljevati; znajo v okviru
obravnavanih tem in besedil postavljati preprosta 
vprašanja in nanje odgovarjati (3. razred)

Pisanje
Učenci znajo prepisovati krajša besedila ter zapisovati 

predelane nemške besede oz. stavke; vodeno znajo 

1. razred
Učne  vsebine:  Pozdravi,  vprašati  po  počutju  in  odgovoriti,
števila do 2000, vprašati po ceni in odgovoriti, barve;  »To sem
jaz«:  predstaviti se, povedati starost, bivališče in izvor;  »Moji
konjički«:  opisati svoje hobbyje in aktivnosti v prostem času,
po njih vprašati in odgovoriti, izražati mnenje; »Moja družina«:
predstaviti družinske člane in domače živali; »Moji prijatelji«:
podrobno predstaviti neko osebo, predstaviti  prijatelje;  »Moja
šola,  moji  sošolci  in  profesorji«:  predstaviti  šolo,  sošolce,
profesorje,  govoriti  o  tedenskem  urniku  in  o  šolskih
potrebščinah; 
Slovnične strukture: učenci spoznajo le tiste, ki so potrebne za
izražanje  zgornjih  vsebin  (funkcionalno  učenje  slovničnih
struktur).

2. razred
Učne  vsebine:  »Moja  šola,  moji  sošolci  in  profesorji«:
predstaviti šolo, sošolce, profesorje, govoriti o tedenskem urniku
in  o  šolskih  potrebščinah;  »Jedača  in  obroki«:
vprašati/povedati,  kaj  se  je  za  zajtrk,  kosilo,  večerjo,
vprašati/povedati,  kaj  je  (ni)  všeč,  naročiti  jedačo/pijačo,
vparašati,  koliko  stane  in  povedati  ceno;  »Moja  oblačila«:
povedati,  kaj/kako  se  navadno  oblačiš,  izraziti  mnenje  o
oblačilih,  utemeljiti  izbiro  oblačil,  izraziti  mnenje  o  modi;
»Trgovine in nakupi«: spoznati razne trgovine in povedati, kaj
se v njih kupi, vprašati po trgovinah v določenem kraju, izraziti
mnenje glede nakupovalnih centrov; 
Slovnične strukture:  učenci spoznajo le tiste, ki so potrebne za
izražanje  zgornjih  vsebin  (funkcionalno  učenje  slovničnih
struktur).

3. razred
Učne vsebine:  »Trgovine in nakupi«: spoznati razne trgovine
in  povedati,  kaj  se  v  njih  kupi,  vprašati  po  trgovinah  v
določenem kraju,  izraziti  mnenje  glede nakupovalnih centrov;
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izdelati preproste plakate v zvezi z obravnavanimi 
argumenti (1., 2. in 3. razred)

Znajo reševati preproste pisne naloge, vezane na 
obravnavane argumente (2. in 3. razred)

Znajo preoblikovati obravnavane učne vsebine v osebna 
sporočila in pripovedi (3. razred).

»Vsakdanja opravila«:  televizijske oddaje, televizijski spored,
izražanje mnenja o oddajah; vprašati po uri in odgovoriti, opisati
tedenska opravila in potek dneva;  »Moje stanovanje«:  opisati
stanovanje  in  povedati,  kje  leži,  povedati,  kje  se  odvijajo
vsakodnevne  dejavnosti,  poimenovati  pohištvo; »»Zdravje,
poškodbe, zdrava in nezdrava prehrana«: telo in deli telesa,
izražati počutje, kaj je zdravo/nezdravo;  Aktivnosti v prostem
času«: opisati svoje konjičke, govoriti o športnih dejavnostih, o
počitnicah; povedati datum rojstva, organizirati praznovanje za
rojstni  dan. »Počitnice«:  govoriti  o  počitnicah  in  utemeljiti
izbiro,  vremenska  slika  in  napovedi;  »Moja  bodočnost«:
govoriti o svoji bodočnosti in načrtih (poklici, izbire), govoriti o
položaju otrok v tretjem svetu.  »Spomini«: govoriti o preteklih
dogodkih in izkušnjah.
Slovnične strukture:  učenci spoznajo le tiste, ki so potrebne za
izražanje zgornjih vsebin (funkcionalno učenje slovničnih 
struktur).
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UMETNOST IN UPODABLJANJE

VZGOJNI SMOTRI UČNI CILJI UČNE VSEBINE - DEJAVNOSTI

Učenec:
 razvija zanimanje do predmeta

  razvija ustvarjalne sposobnosti

  vadi vizualno opazovanje

  utrjuje likovni spomin

  razvija estetski čut

  razvija čut za kulturno dediščino

  razvija likovni spomin

  razvija vizualno mišljenje

  razvija izrazne sposobnosti

  razvija značajske lastnosti: 
vstrajnost, doslednost, 
samostojnost pri delu

Učenci:
poznajo osnovne likovne prvine
prepoznajo različne likovne pristope
ustrezno uporabljajo likovno terminologijo
poznajo in ločijo po zvrsteh izrazne tehnike
seznanijo se z glavnimi značilnostmi iz obdobij zgodovine umetnosti
poznajo sporočilnost sredstev množičnega obveščanja 
seznanjajo se s oblikami in barvami prometniha znamenj
seznanijo se z naravnim bogastvom kraške kulturne dediščine
seznanjajo se z umetnostnimi spomeniki v bližnji okolici.
ustrezno uporabljajo likovno izrazoslovje
poznajo in ločijo po zvrsteh likovne tehnike
seznanijo se z glavnimi značilnostmi iz obdobij zgodovine umetnosti
poznajo domače likovne ustvarjalce
poznajo likovne ustanove v bližnji okolici
razumejo vizualna sporočila
poznajo poklice iz področja likovne umetnosti
poznajo naravnoim bogastvo kraške kulturne dediščine
poznajo vpliv barv na zdravje.
seznanjajo se z umetnostnimi spomeniki v bližnji okolici.
razumejo odnos med stvarnostjo in različnimi načini upodobitve 

preko  postopkov analitičnega in selektivnega opazovanja
analizirajo in prepoznajo likovna dela iz različnih obdobij zgodovine 

umetnosti
poznajo vsebine vizualnega sporočanja
poznajo vlogo umetnosti v zgodovini in pomen kulturne dediščine
poznajo proporc človeške figure.
poznajo barvni učinek na čustvenost.

poznajo umetnostne spomenike v bližnji okolici.

(I.) Učenci:
 spoznavajo osnovne barve in mešanice barv
 ustvarjajo vizualna sporočila v risarskih, 

slikarskih, kiparskih in grafičnih tehnikah
 slikajo v barvnih kontrastih
 spoznajo glavne značilnosti obdobij od 

prazgodovine do bizanstiske umetnosti
 spoznajo delo domačih ustvarjalcev
 spoznavajo arhitekturne značilnosti okolja.

(II.) Učenci:
 si zamišljajo in ustvarjajo vizualna sporočila v 

različnih tehnikah
 upodabljajo ravninsko in prostorsko različne 

predmete in prikazujejo prostor v perspektivi
 spoznavajo odnos med prvim, drugim in tretjim 

planom na sliki
 spoznavajo glavne značilnosti obdobij v 

zgodovini umetnosti od bizantinske do 19. stoletja
 likovna dela ustvarjajo v različnih kompozicijah
 spoznavajo delo domačih ustvarjalcev
 spoznavajo arhitekturne značilnosti okolja.

(III.) Učenci:
 poglabljajo znanje o tridimenzionalnem prostoru z 

uporabo različnih prostorskih kjučev
  spoznavajo razvoj umetnosti od 19.stoletja do danes
 spoznavajo slovenske zamejske umetnike
 ustvarjajo likovna dela z različnimi pristopi in v 

različnih tehnikah
 spoznavajo kontrast, svetlobo, sence; gibanje in 

mirovanje; statičnost, dinamičnost; ritem in aritmijo
 spoznavajo delo domačih ustvarjalcev
 spoznavajo arhitekturne značilnosti okolja.

GLASBENA VZGOJA
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VZGOJNI SMOTRI UČNI CILJI UČNE VSEBINE - DEJAVNOSTI 

ustvarjati ustvarjalnost

navajati učence na miselno, aktivno in kritično 
sprejemanje sporočil

navajati učence na redno in sistematično opravljanje 
šolskih obveznosti

razvijati aktiven odnos do pouka in razreda

 uvajati učence v igranje kljunaste flavte; v ostalih 
razredih bomo nadaljevali s tem delom

 uvajati učence v zborovsko petje

 spoznavanje zgodovine glasbe, glasbenikov in 
zgodovinskih obdobij v povezovanju z drugimi 
predmeti. 

1. razred
 človeški glas
 pevske sestave
 glasbila
 osnove glasbene teorije in akustike

2. razred
zgodovina zahodne glasbe in antičnih kultur do baroka

3. razred
 zgodovina  zahodne  glasbe  od  rokokoja  do

današnjih dni

V vseh  treh razredih bo redno potekal pouk petja in 
igranja na mala glasbila (Orffov instrumentarij)
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ŠPORTNA VZGOJA
VZGOJNI SMOTRI UČNI CILJI UČNE VSEBINE - DEJAVNOSTI 

Spodbujati veselje do športne dejavnosti.

Krepiti potrebo po rednem sodelovanju.

Postavljati temelje za pozitvno motiviranost do 
športnih dejavnosti in kasnejše pravilno 
vrednotenje športa.

Razvijati občutke zadovoljstva ob obvladanju 
lastnega telesa.

Razvijati SAMOZAVEST, ODLOČNOST, 
BORBENOST in VZTRAJNOST.

Spodbujati strpno in prijateljsko vedenje v 
skupini; spoštovanje športnega obnašanja; 
spoštovanje različnosti.

Oblikovati pozitvne vedenjske vzorce; pravilno 
vrednotenje osebnega in skupinskega dosežka; 
pomoč sošolcu; spoštovanje pravil igre; čestitke
zmagovalcu; samozavest ob izvedbi; vztrajnost 
za dosego cilja; prevzemanje odgovornosti za 
izvedbo določenih nalog.

Privzgojiti odnos do športne opreme (priprava in 
pospravljanje).

Razvijati kulturni odnos do narave in okolja.

Razumeti pomen telesne vadbe v funkciji zdravja, 
telesne nege in higiene (pravilna prehrana, 
dobro počutje, zdrav način življenja).

Upoštevati osnovna načela varnosti na cesti in v 
telovadnici (red, spoštovanje navodil in 
discipline).

Učenec:

 Pozna zahtevnejše položaje telesa.

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja.

Izraža občutke in razpoloženje z gibanjem ter izvaja ob 
glasbeni spremljavi.

Pozna športne pripomočke in zna ravnati z njimi.

Izpopolnjuje prvine teknike teka z veliko teka na različne 
razdalje z različno hitrostjo.

Izpopolnjuje prvine tehnike skoka v višino, skoka v daljino, 
metanja žogice.

Sproščeno izvaja gimnastične prvine.

Vztrajno sodeluje pri elementarnih igrah.

Pozna osnove male odbojke, košarke, malega nogometa in 
rokometa.

Zavestno spremlja lastne gibalne in funkcionalne 
sposobnosti..

Zavestno spremlja odziv organizma na napor.

Upošteva osnovna načela varnosti v športu.

Upošteva načela Fair-playa.

Oblikuje si športne navade.

Pozna športne površine, naprave, orodja in pripomočke.

Pozna in uporablja pravilno slovensko terminologijo, vezano na
športno in gibalno dejavnost.

Učenci razvijajo: koordinacijo gibanja vsega telesa, ravnotežje, 
moč (hitro), hitrost, gibljivost, natančnost, in to z naravnimi 
oblikami gibanja, igrami, poligoni in drugimi prvinami športnih 
zvrsti.
Učenci razvijajo: orientacijo v omejenem prostoru z 
obvladovanjem telesa v različnih statičnih položajih in z 
vsakdanjimi dinamičnimi elementi gibanja na širši ali ožji stabilni
površini.
Učenci razvijajo: koordinacijo gibanja z zahtevnejšimi gibalnimi 
nalogami, ki jih izvajamo v enostavnem ritmu tudi ob glasbeni 
spremljavi.
Učenci razvijajo: funkcionalne sposobnosti-splošno vzdržljivost s
teki v naravi, z igrami, s fartlekom, hojo, obhodno vadbo.
Z izbranimi gibalnimi nalogami oblikujejo zdravo, pravilno 
telesno držo (preventiva).
 Atletika: znajo koordinirano in sproščeno teči iz visokega štarta 
in nizkega štarta; skočiti v višino s prekoračno tehniko; metati 
žogico; sposobni so teči na daljše razdalje v lahkotnem tempu.
Gimnastika z ritmično izraznostjo: preval naprej, premet v 
stran, odrivanje v stojo na rokah, premagovanje orodij kot ovir, 
naskoki in seskoki, plezanje, lepodržne vaje na gredi, ritmični 
koraki, poskoki, tek in obrati, vaje ritmičnega posluha, povezava 
korakov, poskokov in obratov v sestave.
Košarka: vodenje žoge, lovljenje žoge, podajanje žoge, meti na 
koš, mesta igralcev v skupini, naloge igralcev v napadu, naloge 
igralcev v obrambi, osnovna pravila igre in seveda igra.
Odbojka: osnove odbojke, prednji spodnji servis, sprejem 
servisa, podaja (prednja podaja, podaja nad glavo), osnovna 
pravila igre in tekme v mali odbojki.
Mali nogomet: vodenje žoge, poigravanje z žogo na tleh, z 
glavo, z nogo; zadevanje cilja iz vodenja z različnimi deli stopala,
zaustavljanje žoge, igra »Pepček«, igra na mala vrata, osnovna 
pravila malega nogometa.
Rokomet: tehnika, taktika in osnovna pravila igre. Tekme v 
rokometu.
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VEROUK
VZGOJNI SMOTRI UČNI CILJI UČNE VSEBINE - DEJAVNOSTI 

navajanje na samostojnost pri delu
vzgoja za sožitje in strpnost
razvijanje osebne refleksije
poglobitev medsebojnih odnosov
razvijanje čuta odgovornosti

vzgoja k srčni kulturi
navajanje h kritičnemu mišljenju
smisel in pomen različnih misli in veroizpovedi
navajanje k odprtosti in k spoštovanju vsake 

drugačnosti
razvijanje logičnega sklepanja in povezovanja

razvijanje samopodobe
krepitev samozavesti
vzgoja za notranjo svobodo
vzgoja za skrivnost notranjega sveta
vzgoja za civilizacijo Ljubezni

pomen in razlog verovanja
poglobitev katoliške veroizpovedi
pravilna uporaba terminologike
pomen svetopisemskega izročila
človek, bitje odnosa

pomen božjega stvarjenja in razodetja
poznavanje različnih poti do Boga in človeka
človeške in verske vrednote v luči evangelija
poznavanje in uporaba ustreznega verskega izrazoslovja
poznavaje samega sebe

oblike in dimenzije življenja
smisel življenja
poznavanje enciklike o Življenju
človeško dostojanstvo
poznavanje enciklike: Bog je ljubezen

 Jezus Kristus, ustanovitelj krščanstva

 Evangelij, zgled in stil življenja

 Katoliška Cerkev, krščanska skupnost

 Liturgično in cerkveno leto

 Človek je religiozno bitje

 Stvarjenje, odnos med vero in znanostjo

 Verstva sveta

 Mnogobožna verstva

 Poslanstvo kristjanov in osebni odgovor

 Vsestranski človeški razvoj

 Duhovni razvoj

 Svobodna volja

 Pomen notranje vesti

 Človek in osebno dostojanstvo

 Življenje je božji dar

 Kultura življenja in kultura smrti

 Božja podoba in sličnost

 Smisel ljubezni: darovati samega sebe
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DRŽAVNA SREDNJA ŠOLA IGA GRUDNA
NABREŽINA

Hišni red za šolsko leto 2014/15

Učenec se mora lepo obnašati v šoli in izven nje ter mora biti dostojno oblečen. Biti mora
vljuden do predstojnikov, sošolcev, šolskih sodelavcev in sploh vseh. Paziti mora, da vedno in
povsod varuje ugled šole, razreda in svoj ugled. Morebitne nesporazume, ki nastajajo v razredu
med  učenci,  rešujejo  učenci  z  razgovorom  ob  posredovanju  profesorja.  Vsakršno  drugačno
postopanje ali obračunavanje bo razredni svet posebej obravnaval in temu primerno ukrepal ob
upoštevanju Dogovora o soodgovornosti v šolskem letu 2014/2015 v smislu OPR 235/07.

Ob prihodu v šolo počakajo učenci na šolskem dvorišču. V učilnico stopijo 5 minut pred
pričetkom pouka. Zamudniki se prej opravičijo in utemeljijo zamudo pri razrednem profesorju. Po
odsotnosti prinesejo učenci opravičilo že na dan povratka. V primeru, da opravičila ne prinese v
roku enega tedna, ima neopravičene ure. Odsotnost opraviči razrednik.

Učenci ne smejo med poukom iz svojega razreda brez dovoljenja razrednega profesorja.

Učenec sme prinašati v šolo le to, kar potrebuje pri pouku. 

Med poukom in v učilnicah  je raba mobilnih telefonov vsestransko prepovedana.
Prepovedano je slikati in snemati sošolce in osebje ter slike oz. posnetke kakor koli objavljati na
spletnih straneh ali v katerih koli drugih medijih. Nepooblaščena objava je kaznivo dejanje, zato ji
sledi izključitev in prijava sodnim oblastem. 

Če učenec brez profesorjevega dovoljenja uporablja osebni telefon ali druge elektronske
naprave med jutranjimi učnimi dejavnostmi ali  med poučnimi ekskurzijami,  profesor to sporoči
ravnatelju, ki bo o tem obvestil starše.

Ob  profesorjevem  prihodu   morajo  imeti  učenci  pripravljeno  vse, kar  je  potrebno za

šolsko uro.

Ko profesor ali kdo drug od predstojnikov stopi v učilnico ali odhaja iz nje, pozdravljajo
učenci s tem, da vstanejo. Sedejo šele, ko jim profesor da znamenje, naj sedejo.

Med šolsko uro prihajajo in odhajajo učenci iz učilnice le s profesorjevim dovoljenjem.
Nihče  ne  sme  zapustiti  svojega  mesta  brez  profesorjevega  dovoljenja.  Galebov  dnevnik
uporabljajo učenci kot osebni dokument, po katerem se vodi tudi del komunikacije med šolo in
starši ter obratno, zato naj ga dnevno prinašajo v šolo.

Učenec je dolžan čuvati opremo in učila ter paziti, da jih ne poškoduje. Vsako škodo, ki
nastane po učenčevi krivdi, mora isti poravnati.  Če krivca ni mogoče najti,  poravna škodo ves
razred ali vsa šola. Kadar je škoda povzročena zlonamerno, se krivci kaznujejo po disciplinskih
predpisih. V šolskem poslopju je iz higienskih razlogov žvečilni gumij prepovedan.

Učenci ne smejo na balkone iz varnostnih razlogov. Med didaktičnimi premori se lahko
zadržijo na hodniku.

Ob lepem vremenu gredo lahko učenci med daljšim didaktičnim premorom na šolsko
dvorišče in igrišče, vendar vselej le ob privoljenju in v spremstvu dežurnih profesorjev.

Med  didaktičnimi  premori  morajo  biti  glavna  vrata  moškega  in  ženskega  stranišča
odprta.

Razrednik določi tedensko dva reditelja, obenem določi tudi njune obveznosti.
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Učenec ne sme  zapustiti šolskega poslopja pred koncem pouka brez pisnega opravičila

za predčasni odhod, ki ga mora predhodno pokazati predmetnemu profesorju.

Ob koncu pouka naj učenci pustijo svojo učilnico urejeno. Iz nje odidejo ob spremstvu
profesorja. Avtobus naj počakajo na pločniku pred šolo in ne na stopnišču. 

Kršenje Hišnega reda bo vplivalo na oceno iz vedenja. 

Za učence, ki ne upoštevajo navedenih vedenjskih predpisov, se izvajajo naslednji vzgojni ukrepi:

- ustni opomin;
- dodatne domače zadolžitve;
- pisni opomin v Galebov dnevnik;
- povabilo staršem na razgovor;
- pisni opomin v razredni dnevnik, o katerem bodo starši redno obveščeni;
- izključitev iz šole za različno dolgo obdobje;
- izključitev z izleta, če je vedenje neodogovorno, nespoštljivo, nevarno, brezbrižno;
- poravnava gmotne škode

Vpis v razredni dnevnik je predviden še predvsem, ko učenec:

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

Za hujše prekrške je predvidena izključitev v smislu OPR 249/98 in OPR 235/07. Glede začasne 
izključitve učenca iz šole se izreče pristojni razredni svet, za res hude prekrške z izključitvijo 
preko 15 dni pa zavodski svet. Pri dodelitvi kazni se upoštevata namernost in ponavljajoči 
značaj prekrška. Praviloma so učenci izključeni od pouka za en dan po tretjem vpisu v 
razredni dnevnik, v izrednih primerih pa so izključeni tudi ob prvem vpisu. 
V roku 15 dni po prejetju obvestila o odrejeni kazni, se starši kazovanega učenca lahko 
pritožijo jamstvenemu šolskemu organu, ki ga sestavljajo ravnatelj, en profesor, dva starša.
V primeru izključitve od pouka bo moral učenec vsekakor prihajati v šolo, ki bo poskrbela za

prilagojene dejavnosti.

Hišni red velja tudi za vse izhode.

                                    RAVNATELJ
            dr. Marco Jarc
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KRITERIJI ZA DOLOČITEV OCENE IZ VEDENJA:

I criteri per la valutazione del comportamento:

OCEN
A
VOTO

OPISNIKI DESCRITTORI

10

Vzorno vedenje.
Aktivno,  vsestransko  in  tudi  samoiniciativno
sodelovanje ter zanimanje pri šolskih pobudah.
Spoštljiv  odnos  do  sošolcev  in  šolskega  osebja  ter
zelo dobro izoblikovan čut za socializacijo.
Dosledno spoštovanje hišnega reda.

Comportamento esemplare.
Partecipazione attiva, versatile  e propositiva alle  attività della 
scuola.
Atteggiamento rispettoso verso i compagni di classe e il 
personale scolastico, un ottimo senso di socializzazione.
Pieno rispetto delle regole della scuola.

9

Primerno vedenje.
Ustrezno  zanimanje  in  sodelovanje  pri  šolskih
pobudah.
Ustrezno spoštovanje hišnega reda.
Primerno  spoštljiv  odnos  do  sošolcev  in  šolskega
osebja.

Comportamento appropriato.
Adeguato interesse e partecipazione attiva alle attività della 
scuola.
Giusto rispetto delle regole della scuola.
Atteggiamento appropriato e rispettoso verso i compagni di 
classe e verso il personale scolastico.

8

Še primerno vedenje.
Občasno  zanimanje  in  nestalno  sodelovanje  pri
šolskih pobudah.
Občasna vedenjska odstopanja od hišnega reda.
Občasno motenje pouka.
Občasno  pomanjkljivo  spoštovanje  do  sošolcev  ali
šolskega osebja.

Comportamento sufficientemente appropriato.
Interesse occasionale  e partecipazione discontinua  alle 
attività della scuola.
Occasionali episodi di mancato rispetto delle regole della 
scuola.
Occasionali comportamenti di disturbo allo svolgimento delle 
lezioni.
Occasionale mancanza di rispetto verso i compagni di classe o 
verso il personale della scuola.

7

Včasih neprimerno vedenje.
Občasno  pomanjkljivo  sodelovanje  pri  šolskih
pobudah.
Občasno motenje pouka.
Pogosta  odstopanja  od  pravil  hišnega  reda  kljub
opominom in navajanju k lepemu vedenju.
Občasno neprimeren odnos do sošolcev ali šolskega
osebja.
Starši so bili povabljeni na razgovor.

Comportamento occasionalmente non appropriato.
Occasionale scarsa  partecipazione alle attività della scuola.
Occasionali comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni.
Frequenti episodi di mancato rispetto delle regole della scuola 
nonostante le ammonizioni e l'insegnamento delle norme del buon 
comportamento.
Occasionale comportamento non adeguato nei confronti dei 
compagni e del personale scolastico. 
Richiesta/e di colloquio con i genitori.

6

Večkrat neprimerno vedenje.
Pomanjkljivo sodelovanje pri šolskih pobudah.
Pogosto motenje pouka in oviranje dela v razredu.
Pogoste kršitve hišnega reda (npr. pogoste zamude).
Poškodovanje šolske imovine zaradi malomarnosti.
Pogost  neprimeren  odnos  do  sošolcev  ali  šolskega
osebja.
Starši so bili povabljeni na razgovor.

Frequenti episodi di comportamento scorretto.
Mancanza di partecipazione alle attività della scuola.
Frequenti comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni.  
Frequenti episodi di mancato rispetto delle regole della scuola (es. 
frequenti ritardi)
Danni ai beni della scuola dovuti a negligenza.
Frequenti comportamenti non adeguati nei confronti dei compagni e 
del personale scolastico.
Richiesta/e di colloquio con i genitori.

5

Povsem neprimerno vedenje.
Neprimeren ali žaljiv odnos do sošolcev ali šolskega
osebja.
Disciplinski prekrški, za katere je po veljavni šolski
zakonodaji  predvidena  izključitev  od  pouka za  več
kot 15 dni.
Povsem  neprimerno  vedenje  kljub  izrečenim
vzgojnim ukrepom, katerih cilj je, da učenec osebno
dozori ter izboljša svoje vedenje in odnos do šole.
Starši so bili povabljeni na razgovor.

Comportamento gravemente scorretto.
Atteggiamento scorretto o offensivo nei confronti dei compagni e del 
personale scolastico.
Infrazioni disciplinari per le quali la vigente legislazione scolastica 
prevede l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni.
Comportamento gravemente scorretto nonostante gli interventi 
educativi, volti a contribuire alla maturazione personale dell'alunno, 
a migliorare il suo comportamento e il suo atteggiamento verso la 
scuola.
Richiesta/e di colloquio con i genitori.
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DOGOVOR O SOODGOVORNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2014-2015

sklenjen med starši učenca/učenke ____________________    ____ razreda
in Srednjo šolo Iga Grudna v Nabrežini

Dogovor o soodgovornosti, ki ga predvideva OPR 235/07, ponazarja spoštovanje pravic in dolžnosti med šolo, učenci in
njihovimi družinami. Podpis dogovora predpostavlja upoštevanje šolskega Hišnega reda, ki je sestavni del projekta VIP
srednje šole Iga Grudna in s katerim se učenci seznanijo ob vstopu v šolo.

Vzgojno-
izobraževalni

dejavniki

Profesorji in šola se obvezujemo: Učenci se obvezujemo: Starši se obvezujemo:

Vzgojno-
izobraževalna
ponudba

Vzgojno-izobraževalno  ponudbo
bomo  posredovali  na  razumljiv
način (tudi preko e-pošte ali na CD-
ju).

Informirali  se  bomo,  kakšna  je
vzgojno-izobraževalna  ponudba
učnega osebja

Pozanimali  se  bomo,  kaj  učno
osebje  ponuja  našim  otrokom,  ter
bomo  po  razrednih  predstavnikih
izrazili naše mnenje in predloge.

Didaktična
dejavnost

Vsak  didaktični  poseg  bomo
utemeljili v svojih letnih programih
in  upoštevali  potek  vzgojno-
izobraževalne ponudbe.

Zavestno  bomo  sledili  učni
dejavnosti.

Seznanjali  se  bomo  s  kriteriji  in
načinom  dela  in,  kolikor  bo
mogoče,  bomo  sledili   vzgojno-
izobraževalni  dejavnosti,  za  katero
bo šola dala pobudo.

Dodatna
dejavnost  v
primeru  učnih
težav

Glede na razpoložljivo osebje bomo
za  majhne  skupine  organizirali
pouk  med  rednim  poukom  in  po
možnosti tudi po pouku.

Aktivno  bomo  sodelovali  pri
podpornem  pouku  in  se  čimbolje
posluževali ponujenih priložnosti.

Podpirali bomo šolske pobude.

Odsotnosti  in
nadoknadenje
pouka

Omogočili  bomo  prevzemanje
morebitnega  dodeljenega  učnega
gradiva  in  seznanjali  s  potekom
pouka.  Naj  povemo,  da  je  šolsko
leto veljavno,  če je učenec navzoč
pri  pouku  vsaj  75%  celotnega
števila učnih ur (150 dni).

Pri  sošolcih  si  moramo  čim  prej
priskrbeti potrebno učno gradivo in
ga čim prej predelali,  da bomo na
tekočem.

Naše  otroke  bomo  nadzirali,  da
bodo o delu v razredu na tekočem,
ter  bomo  upoštevali  morebitna
načrtovana  preverjanja,  s  katerimi
ni mogoče odlašati.

Pisno  in  ustno
preverjanje

Izpeljavi  načrtovanih  in
nenačrtovanih  preverjanj  bomo
dodelili  primeren  čas.  Snov
preverjanja  bo  vnaprej  določena.
Preverjanja  bodo  sprotna  in  ne
vedno  najavljena.  Uspeh
preverjanja bomo sporočili na jasen
način.  Morebitna  opravičila  bo
treba  predložiti  v  pisni  obliki  ob
začetku šolske ure.

Kar  najbolj  bomo  pazili,  da  ne
bomo  odsotni  v  dneh,  ki  so  bili
vnaprej določeni za preverjanja. Ta
bo  treba  seveda  nadoknaditi.
Morebitna  opravičila  bomo
predložili na začetku učne ure.

Prizadevali  si  bomo,  da bodo naši
otroci  prisotni  pri  preverjanjih,  s
katerimi  bomo  seznanjeni  v
dnevniku.  Samo  izjemoma  bomo
naše  otroke  pisno  opravičili  v
primeru, da ne bodo pripravili učne
snovi ali ne bodo napisali nalog.

Ocenjevanje

Pojasnili bomo kriterije preverjanja
in vrnili popravljene pisne izdelke.
Te  bomo  pregledali  v  razredu
skupaj  z  učenci.  Šolskih  nalog  ne
bomo izročali staršem, saj so uradni
dokumenti.  Starši  jih  lahko  dobijo
na vpogled med govorilnimi urami.

Profesorja  bomo  zaprosili  za
morebitna  pojasnila  in  da  nam  v
dnevnik sporoči oceno pisnih nalog,
pod katero se bodo starši podpisali.

Uspeh preverjanj  si  bomo ogledali
in  vsak  dan  kontrolirali  dnevnik  s
sporočili.

Odmori

Med  odmori  bomo  zagotovili
nadzorstvo.  S  poukom  bomo
prenehali pravočasno, da bo odmor
trajal toliko časa, kolikor mu ga je
odmerjeno.

Upoštevali bomo pravila, ki veljajo
med odmori, in ne bomo hodili na
stranišče  vsi  skupaj.  Do  odraslih
oseb  in  vrstnikov  se  bomo  vedli
spoštljivo.  Pazili  bomo,  da  bodo
stranišča ostala čista.

Prizadevali  si  bomo,  da bodo naši
otroci  imeli  spoštljiv  odnos  do
odraslih in vrstnikov in materialnih
dobrin.
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Urnik

Upoštevali  bomo  urnik  vstopanja  in
odhajanja iz razreda. Med učno uro ne
bomo  odhajali  iz  razreda,  razen  v
izjemnih primerih. V takih primerih bo
začasno  nadzorstvo  zaupano  kakemu
šolskemu sodelavcu.

V nobenem primeru ne bomo zamujali,
kajti tudi neutemeljene zamude vplivajo
na oceno iz vedenja.

Pri prihajanju v šolo in odhajanju iz nje
se bomo izogibali vsem nepravilnostim
ter  bomo  vzgajali  naše  otroke,  da  ne
bodo zamujali.

Sporočila  in
govorilne ure

Poskrbeli  bomo,  da  bodo  stiki  z
družinami  čim  bolj  ustrezali  potrebam
staršev.  Sprejemali  bomo  predloge  za
izboljšave.

Za  morebitna  vprašanja  in  glede
predlogov  se  bomo  obračali  na
profesorja ali na ravnatelja.

Prihajali  bomo  na  govorilne  ure  in  se
udeleževali razrednih zborovanj.

Čistoča  šolskih
prostorov

Šola  se  obvezuje,  da  bo  zagotovila
redno  čiščenje  šolskih  prostorov  in
nadzirala vstop v šolsko strukturo.

Šolske  prostore  bomo  ohranili  čiste,
pazili na svojo učilnico in svojo klop, ki
je ne bomo poisovali. V primeru, da bo
klop pomazana, jo bomo očistili.

Sodelovali  bomo  s  šolo  in  skrbeli  za
higienske  predpise.  Naš  odnos  do
šolskih prostorov in šolskih struktur bo
civiliziran.

Disciplina

Šolski  pravilnik  bomo  morali  poznati,
ga  spoštovati  in  zahtevati,  da  ga  tudi
drugi  upoštevajo.  V  začetku  šolskega
leta in vsakič, ko bo to potrebno, bomo
v razredu pojasnili predpise, ki jih bomo
vsi upoštevali.

Seznanili se bomo s Hišnim redom in ga
upoštevali,  zlasti  glede  rednega  in
marljivega  obiskovanja  pouka,
primernega  oblačenja  in  uporabe
mobilnih telefonov ter glede posamične
in  skupne  poravnave  morebitne
povzročene škode.

Prebrali  si  bomo  šolski  Hišni  red  in
poskrbeli, da bodo naši otroci upoštevali
njegove predpise.

Kazni

Pazili  bomo,  da  bodo  kazni  imele
vzgojni  namen,  ki  bo  pripomogel  k
osebnostni  in  družbenokulturni  rasti
učenca.  Pri  tem  bomo  upoštevali
zakonske smernice in  Hišni red, ki ga
ob  začetku  šolskega  leta  odobri  zbor
učnega  osebja.  V  primeru,  da  koga
vpišemo v razredni dnevnik, mu opomin
vpišemo tudi v njegov osebni dnevnik.
Učence bomo seznanili  s predvidenimi
kazenskimi ukrepi.

Učenci  se  obvezujemo,  da  bomo
izvrševali naložene kazni, ki bodo imele
vedno  vzgojni  namen  in  bodo
pripomogle  k  naši  osebnostni  in
družbenokulturni rasti.

Vedeti  moramo,  da  je  disciplinski
opomin  skrajno  opozorilo  pred
kasnejšimi kaznimi na podlagi veljavne
normative  in  Hišnega  reda.  Vedeti  pa
moramo  tudi,  da  imamo  pravico  do
pritožbe  na jamstveni odbor. Obvestila
bomo  redno  pregledovali  in  jih
podpisovali.

Škoda,  povzročena
osebam

Preprečevali bomo nespoštljivo vedenje
do vrstnikov in odraslih oseb, posegali v
tako  obnašanje  in  ga  zatirali.  S  tem
bomo seznanjali vse vpletene strani.

Spoštovali bomo odrasle in vrstnike, se
primerno izražali in obnašali.

Sodelovali  bomo  s  šolo  v  primeru,  da
bodo  potrebni  vzgojni  in  kazenski
posegi.

Morebitna škoda

Pazili  bomo  na  šolske  prostore  in
opremo. Javili bomo morebitno škodo in
bomo  skušali  najti  odgovorne  zanjo.
Šola  ne  odgovarja  za  morebitno  krajo
dragocenih predmetov in denarja.

Do šolskega imetja bomo imeli spoštljiv
odnos.  Morebitno  povzročeno  škodo
bomo  poravnali  z  denarjem  ali  s
socialno  koristnim  delom.  Spoštovali
bomo  osebno  lastnino  in  ne  bomo
prinašali  v  šolo  dragocenih  predmetov
in denarja.

Do  otrok,  ki  povzročijo  škodo,  bomo
morali  nastopiti  in  škodo  poravnati.
Pazili  bomo,  da  naši  otroci  ne  bodo
prinašali v šolo dragocenih predmetov in
denarja.

Uporaba
mobilnikov  in
tehnološke opreme

Šolnikom  je  uporaba  mobitela  med
poukom  in  med  izvajanjem  drugih
službenih zadolžitev prepovedana, razen
z ravnateljevim dovoljenjem.

Upoštevali  bomo  šolski  pravilnik.
Mobitele  in  razne  elektronske
predvajalnike  bomo  pred  začetkom
pouka odložili v šolske nahrbtnike in jih
hranili  izklopljene  pod  lastno
odgovornosjo  do  zaključka  pouka.
Uporaba  mobilnih  telefonov  med
poukom  in  med  odmori  je  učencem
prepovedana.   Mobilni  telefon  lahko
uporabljamo le v izrednih primerih in po
predhodnem  dovoljenju  profesorjev.
Učencem  je  vsekakor  na  voljo  šolski
telefon  za  nujne  klice.  V  primeru
nedovoljene  uporabe  mobilnega
telefona bo  do profesorji  postopali  po
pravilih,  ki  jih navaja Hišni  red za š.l.
2014/15 

Otroke  bomo  navajali  na  smotrno
uporabo  mobilnikov  in  elektronskih
predvajalnikov.  Spoštovali  bomo šolski
pravilnik  v  zvezi  z  uporabo  zgoraj
navedenih pripomočkov.

                                                

Datum Razrednik Učenec/učenka Oče/mati
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Osnovna šola V.Šček - DELOVNI URNIK UČITELJEV š.l. 2014/2015

URE   P0NEDELJEK    TOREK    SREDA    ČETRTEK    PETEK  

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

8:00                          

9:00 SLJ VER SLJ SLJ ITJ ZGO SLJ MAT SLJ ANG ANG ZEM SLJ ITJ MAT SLJ MAT ITJ MAT SLJ ITJ VER SLJ ZEM MAT

9:00                          
 
10.00 VER MAT ITJ MAT ANG SLJ SLJ MAT MAT ZGO MAT SLJ SLJ MAT ANG SLJ MAT SLJ SLJ SLJ VER ANG ITJ ITJ MAT

 
10.00                          
 
10.20 O D M O R O D M O R O D M O R O D M O R O D M O R

 
10.20                          
 
11.10 SLJ MAT LIK VER SLJ ITJ ANG GIB ITJ ITJ SLJ ITJ MAT SLJ NAR ITJ ITJ ANG ITJ ITJ MAT NAR VER ANG SLJ

 
11.10                          
 
12.00 ZEM ITJ VER ITJ MAT ITJ ITJ GIB ANG SLJ SLJ MAT ITJ ZGO SLJ GLAS GLAS GLAS GLAS GLAS GIB GIB ANG VER ITJ

 
12.00      SLJ                    
 
13.00 MAT ITJ ANG ITJ VER  ZGO SLJ SLJ ZEM ITJ SLJ ZGO NAR ITJ MAT NAR ZEM SLJ SLJ GIB GIB MAT ANG VER

 
13.00             

S

            

 
14.00 K O S I LO K O S I LO K O I LO K O S I LO K O S I LO

14:00                          
 
14.45 PODA LJŠA NO BIVA NJE NAR LIK ITJ LIK LIK PODA LJŠA NO BIVA NJE LIK SLJ NAR GIB GIB PODA LJŠA NO BIVA NJE

14:45                          
 
15.30 PODA LJŠA NO BIVA NJE MAT LIK LIK LIK LIK PODA LJŠA NO BIVA NJE LIK SLJ NAR GIB GIB PODA LJŠA NO BIVA NJE

 Nevenka Škrlj    Mirjan Mikolj

121



  Večstopenjska državna šola Nabrežina

VIP 2014/2015
 Dunja Grgič   Damiana Kobal

 Sandra Gruden  Anita Kocjančič Podaljšano bivanje Združenje staršev

 Martina Svetlič  Mirjam Bolčina
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OSNOVNA ŠOLA JOSIPA JURČIČA - DELOVNI URNIK UČITELJEV

A B C Č D E F A B C Č D E F G A B C Č D E F A B C Č D E F G A B C D E F

5 3 2 1 4 5 2 3 4 1 5 4 1 3 2 3 2 4 1 5 2 4 3 5 1

2 i.p. 1 3 4 5 i.p. 4 2 1 3 5 2 5 3 4 1 4 
alt

1 3 5 2 4 5 3 1 4 2
2 5 3 4 1 2 4 5 1 3 2 5 3 4 1 2 5 4 1 3 2 5 3 4 1 4 2

2 4 5 3 1 2 4 5 3 
alt

1 3 5 2 1 4 3 2 4 5 3 
alt

1 3 2 5 4 3 i.p. 1

3 4 1 5 2 5 4 
alt

3 1 2 4 1 3 2 5 4 2 
alt

5 4 1 3 2 2 4 3 1 5

4 5 1 3 2 5 4 2 
alt

1 3 2 2 4 1 3 5 5 2 3 4 1 2 4 5 1 3

PROGRAMIRANJE

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

2 4-5 1-3 5 2-4 1-3 2

2 4 3 5 1 5 4 1 3 2

A – Vilma 8.00-11,10 8.00-13,05 8-10.30 in 12,05-13.05 10.05-15,15 8.00-13,05

B –  Marta 9.55-13,05 9.00-15,15 11.10-13,05 9.40-15,15 8.00-13,05

C – Nadia 8.00-13,05 9.55-15,15 8.00 - 12.05 8.00 - 12.05 9.40 - 13.05

Č - Annamaria 8.00-10,00 8.00 - 13.05 10.15 - 13.05 8.00-12,05

D - Leonida 8 -10 .2 5 in 11,10 -13 .0 5 8-9.55 in 14,00-15.15 8.00-11,10 9.00-15,15 8.00-13,05

E - Pavel 8.00-13,05 8-9.55 in 13,35-15.15 8.00-13,05 8-9.55 in 14,00-15.15 8.00-13,05

F – Mario 9.00-13,05 10.15-15,15 8.00-13,05 8-9.55 in 12,05-15.15 8.00-11,10

G - Mirjam 8.00-13,05 8-9.55 in 10,05-13.05

Urnik_9

PROGRAMIRANJE

22:00

03:10 01:55 05:35 05:05 22:00

03:10 03:30 05:10 05:05

22:00

02:00 02:50 04:05 14:00

05:05 04:05 04:05 03:25

22:00

05:05 05:05 03:10 05:05 22:00

04:20 03:10 06:15 05:05

22:00

04:55 10:00

04:05 05:05 04:40 03:1005:00

05:05

05:05

06:15

05:20

05:05

03:10

03:35

8,00

9,00

9,55

10,15

11,10

12,05

13,05

14,00

15,15
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COŠ  STANKA GRUDNA iz ŠEMPOLAJA                                                                                              [OLSKO LETO 1999/2000ŠOLSKO LETO LETO 2014-2015

             SREDA              PETEK
min od-do 1.in3.r. 2.r. 4.in5.r 1.in3.r. 2.r. 4.in5.r 1.in3.r. 2.r. 4.in5.r 1.in3.r. 2.r. 4.in5.r 1.in3.r. 2.r. 4.in5.r

55'
7.50      
8.45

N  D    T    L D S IR N  IR IV T N T IV  L N S   IR

55'
8.45     
9.40

D   N T L  IR D    S IR N T IR  IV N  IV S L  T N  IR S IV  L

20'
9.40     
10.00  O       D       M      O     R   

50'
10.00     
10.55

IR  N    S T  L  N    S L  IR N  IV   S  T  IR IR  D S L  T IR  N S L  IV
10.55 
11.50

N  IR    S T  L  N  IR    S L  T N  D   S IV  L D  IR S T  L IR  N IV L  W

60'
11.5o 
12.45

N    S IR  T IR  N    S T  L D  N   S L  IV D S IR  L IV    T L  W

20'
12.45     
13.10

S in IR N  in  T S in L A in D A in T  

60'
13.10     
14.00

 R    E    K    R    E    A     C     I    J    A 1.r.2.r. 3.,4.,5.r.1.r.2.r.3.r. 4.r.5.r.  

50'
14.00     
14.55

S S IR N T L A L L D A W T

10'
14.55     
15.00

O       D       M      O     R     

50'
15.00     
15.50

S S IR N T L A L L D A W T  

120'
15.50 
17.50      

N=Scuka,L=Puntar, IR=Antoni, S=Ferlan, T=Hrovatin, IV=Ban, D=Berce, A=Scabar, W=Grudina 

A  in  W

A  in  W

NAČRTOVANJE

          ČETRTEK       PONEDELJEK              TOREK
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COŠ L.K.Gorazda in 1.maj 1945 - Zgonik - DELOVNI URNIK UČITELJEV š.l. 2014/2015

A B C D G J K A B C D E F G H J K A B C D E F G I J K A B C D E F G H I J K A B C D E G I J K

2 5 3 1 1 1 2 5 3 1 1 2 5 3 2 3 5 1 5 2 2 1 2 3 5 1

2 3 5 1 1 1 2 5 3 1 1 2 5 3

2

3 5 1 3 5 2 2 1 3 5 1

2 3 5 1 1 1 2 5 3 1 1 2 5 2 3 5 1 3 5 2 2 1 2 3 5 1

1 3 5 5 1 2 1 2 3 5 1 1 2 3 5 2 3 5 2 2 5 2 1 1 2 3 5 1

1 3 5 1 2 5 3 1 1 2 1
2

5 3 2 3 2 5 5 2 1 1 2 3 5 1

1 2 3 5 3 5 1 2 1 3 5 2 5 1 2 3 5 5 1 2 5 3 1

1 2
3

5 3 5 1 3 2 3 5 2 5 1 1 2 5 3 3 1 5 2

1 2 3 5 3 5 2 2 1 3 5 2 5 1 1 2 3 5 3 5 1 5 2

1 2 3 5 3 5 2 2 1 3 5 2 5 1 1 2 3 5 3 5 1 5 2

1 2 3 5 3 2 5 1 3 5 1 5 2 2 1 2 3 5 3 5 2 5 1

                                                         TEDENSKO NAČRTOVANJE  sreda 16.00-18.00 vsi učitelji 2 uri

A–Skabar N. 10.00-16.00   6         8.00-11.00   3 8.00-13.00   5 12.00-16.00    4        8.00-12.00   4     24

B–Caharija S. 8.00-10.00/12.00-16.00  6 8.00-11.00   3 8.00-12.00   4 12.00-16.00    4 8.00-13.00   5     24

C–Lupinc L. 8.50-12.00/12.20-16.00  6.50 11.55-16.00  4.05 11.55-16.00   4.05    8.00-11.00     3 8.00-11.00   4 24

D-Pacor C. 8.00-8.50/9.50-16.00  7 12.00-15-00  3 11.00-16.00  5         8.00-12.00     4 8.00-11.00   3 24

E–Blasina J. 8.00-11.00   3 8.00-11.00   3 13.00-16.00    3    11.00-16.00   5 15

F-Rudez M. 8.00-12.00   4 8.00-10.00   2 11.00-16.00   5 12

G-Puric D. 8.00-11.00   3 11.00-16.00   5 10.00-16.00   6 9.50-12.50   4 12.00-16.00   4 24

H–Grudina W.   11.00-12.00/13.00-16.00    4     8.00-12.00    4 8

I-Lisjak M. 13.00-16.00   3 8.00-13.00   5 13.00-16.00   3 12

J-Grbec M. 8.00-12.00    4 8.00-12.00    4 8.00-12.00/15.00-16.00  5 8.00-12.00   4 8.00-13.00   5 24
K-Fidel D. 8.00-12.00   4 11.00-16.00   5 13.00-16.00   3 8.00-12.00    4 13.00-16.00   3 21

PONEDELJEK SREDA ČETRTEK PETEKTOREK

8,00

8.50

9,40

10,00

11,00

12.00

14.00

14.50

15.00

16.00

13.10
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Večstopenjska šola Nabrežina - Nižja srednja šola Iga Grudna

U R N I K od 15. 9. 2014

Šolsko leto 2014/2015

   IME  PROFESORJA Na Na dr. Skupno

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. zavodu zavodih učnih enot

BRAJKOVIČ 1B 1B 1A 1A 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1B 1A 1A 1B 1B 1A 18 18

BRESCIANI 3A 3B 1A 1B 2B 2A 6

BREZOVEC 1A 1A 2A 2B 2B 2B 2A 2A 1A 1A 2B 2A 2A 1A 1A 2B 2A 2B 18 18

BAJC 3A 2B 2A 3B 1B 1A 2A 3A 3B 2B 1B 1A 2A 2B 1A 1B 3A 3B 18 18

DOLJAK 2A 2A 2B 2B 1A 1A 1B 1B 3B 3B 3A 3A 12 6 18

FRANCESCHINI 3B 3A P P P 1A 1B 1A P 3A 2B 3B 2A 2B 1B P A P 2A 12+6P+1A 19

GABROVEC 3B 3B 3A 3A 3A 3B 3B 3A 3A 3A r 3A 3A 3B 3B 3B 3B 3A 3B 18 18

GRBEC 1B 1B 3A 3B 3B 3B 3A r 1B 3A 3B 3B 3A 1B 1B 3A 3A 1B 3B 18 18

IOB 1B 1A 2A 2B 2A 3B 3A 2B 3B 3A 1A 1B 12 8 20

KUKANJA r 1A 1B 3A 3B 2B P 2A P P P 3B 3A 1B 1A P P 2B 2A P  P 12 +7,5 P 19,5

MILIČ L L 2A 2A 2A 1B 1B 1A 1A 1B L L L L 2A 1B 1A 2A 1A 1A 1B 15 5 20

SLAVEC 2B 3A 3B 3B 3A 3A A 2B 3B 3B 3A 3B 2B A 2B 2B A 3A 15+2A+1R 18

STARC C. 1A 1A 1B 1B 2B 2B 2A 2A 3B 3B 3A 3A 12 8 20

STARC M. 2A 2B 2B 2A 2B 2B 2A 2A 2B 2A 2B 2B 2A 2A 2B 2B 2A 2A 18 18

PODPORNI POUK

KUKANJA vzg vzg vzg vzg vzg P P vzg vzg P P P P vzg vzg vzg P P vzg vzg vzg

FRANCESCHINI P P P P P P 

Razred Razrednik

1.A BRAJKOVIČ mat nar nem tel tel zg sl sl an gl ze teh it teh sl it lik lik mat nar sl nem an zg mat gl it an ver mat sl it it ze

1.B BAJC mat mat sl nem zg tel tel an gl sl it it teh ze mat sl it an lik lik nem sl zg mat mat it gl teh an ver mat sl ze it

2.A MILIČ lik lik an mat sl it it zg it nem an gl nar sl sl gl mat ze tel tel teh mat nar it an sl zg nem it sl ze teh mat ver

2.B BREZOVEC it an lik lik mat sl ze nem sl zg mat nar gl it an sl tel tel teh gl mat teh it sl ze nem an sl ze it it mat ver nar

3.A GABROVEC an it sl mat zg nem teh ze it it ver an mat sl sl zg nar teh gl nem it mat sl gl ze lik lik mat nar tel tel an sl it

3.B GRBEC sl zg it an mat teh nem it sl ze mat nar ver an it it gl mat nem teh mat it gl lik lik sl zg tel tel sl ze nar an sl

Nadzorstvo pritlicje r = razpoložljivost za suplence 1.ura D = Dolina

Nadzorstvo 1. nadstropje A = alternativni pouk L = Levstik

Nadzorstvo podružnica CM = Ciril Metod

ČETRTEK PETEK ŠTEVILO UČNIH ENOT

U  R  A U  R  A U  R  A U  R  A U  R  A
PONEDELJEK TOREK SREDA
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ORGANIGRAM VEČSTOPENJSKE ŠOLE V NABREŽINI 

6.6. KADROVSKI POGOJI ZA DELO - POSAMEZNE FUNKCIJE VZGOJITELJIC, UČITELJEV
IN PROFESORJEV

DR. JARC Marco - RAVNATELJ 
 

ZADOLŽITEV OBMOČJE/PROJEKT
OPERATIVNA

SPECIFIKA
REFERENT

1.SODELAVEC RVT VSE PODROČJE VeŠ VIP/URNIKI/EU/NDM RVN KUKANJA Vera

2.SODELAVEC RVT VSE PODROČJE VeŠ VIP/URNIKI/EU/NDM RVN PURIČ Darma

NAMESTNIKI
RAVNATELJA NA

TERITORIJU 
 
 
 
 
 
 
 

OV DEVIN  MAZZAROLI Rossana

OV GABROVEC  GRUDEN Daria

OV MAVHINJE  ZERIALI Nadia

OV NABREŽINA  AUBER Cinzia

OŠ DEVIN
 

ADAMIČ Mario

OŠ NABREŽINA 
 

GRGIČ Dunja

COŠ ŠEMPOLAJ  HROVATIN  Tatjana

COŠ ZGONIK  LUPINC Lara

DSŠ IGA GRUDNA  BAJC Vesna

SODELAVCI
NAMESTNIKOV

 
 
 
 
 
 
 

OV DEVIN  PERTOT Adriana

OV GABROVEC  DEBENJAK Nadja

OV MAVHINJE  DANEV Veronika

OV NABREŽINA  KOROSEC Marina

OŠ DEVIN
 

KOBAL Paolo

OŠ NABREŽINA  KOCJANČIČ Anita

COŠ ŠEMPOLAJ  FERLAN Sanja

COŠ ZGONIK  PACOR Cristina

 DSŠ IGA GRUDNA VSI RAZREDNIKI 

1A.BRAJKOVIČ Maja, 1.B.BAJC Vesna,
2.A.MILIČ Katja, 2.B.BREZOVEC  Ester,

3.A.GABROVEC Aurora, 3.B. GRBEC
Daniel

POLNA CF RVT H, ORG in SPECIFIČNA SPOP. VSE PODROČJE VeŠ GRBEC Michel

POLNA CF RVT INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJA VSE PODROČJE VeŠ GRBEC Daniel

1/2CILJNA FUNKCIJA RVT OSNOVNE ŠOLE IN VIP OŠ IN VSE PODR. VeŠ SCABAR Annamaria

1/2CILJNA FUNKCIJA RVT SREDNJA ŠOLA IN VIP DSŠ IN VSE PODR. VeŠ GABROVEC Aurora

1/2CILJNA FUNKCIJA RVT SPOPOLNJEVANJE VSE PODROČJE VeŠ BOLCINA Mirjam

1/2CILJNA FUNKCIJA RVT OTROŠKI VRTCI OTROŠKI VRTCI IN KONT. ZERIALI Nadia

 
 
 

ZA AVTONOMIJO IN VIP 1 OV 1 OŠ 1 NSŠ 
2 SODELAVCA RVN, 9 NAMESTNIKOV,

PO POTREBI 6 CF 

VOLILNA KOMISIJA  
UČ. GRUDEN Sandra, UČ. MIKOLJ
Mirjan, g.a  ANTONIČ Dunja , g.a

KRMEC Tanja , g.a COK Erica

TEHNIČNA KOMISIJA  ADAMIČ Mario,  KOBAL Paolo

 ZA URNIKE vse OŠ IN NSŠ
 PURIČ Darma, GRUDEN Sandra,
MIKOLJ Mirjan,   ADAMIČ Mario,

HROVATIN Tatjana,  KUKANJA Vera
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VSTOP V
STALEŽ

ZA DSŠ  
RAVNATELJ, PROF. SLAVEC Edda,

PROF. STARC Mira (REZ. PROF.
FRANCESCHINI Alenka)

TUTORATI ZA OV VODENJE ŠTUDENTK ZA PRAKSO  

 
 

ZA OŠ VODENJE ŠTUDENTK ZA PRAKSO  

DSŠ  KUKANJA Vera, MILIČ Katja,
BRAJKOVIČ Maja

ESP/RSU
 
 

ADAMIČ Mario   

HROVATIN Tatjana   

SKERK Katja   

ODG. ZA VARNOST 6  dr.inž. PERISSUTTI Rudi

SIND.PREDST. RLS SKERK Katja

PREDSTAVNIŠTVA STARŠEV 

ZAVODSKI SVET 
 
 
 
 
 

DRAGO Barbara (DSŠ )PREDSEDNIK GRUDEN Daria (OV) PERTOT Nevenka (ATA)

GOLEMAC Nicola (OŠ) MIKOLJ Mirjan (OŠ)  

REBEC Boris (OŠ) ADAMIČ Mario (OŠ)  

PAHOR Ivanka (SŠ) GABROVEC Aurora (SŠ)  

ANTONI Igor (OŠ) GRUDEN Leonida  (OŠ)  

BERCE Valentina (OŠ) KUKANJA Vera (SŠ)  

IZVOLJENI PREDSTAVNIKI STARŠEV 

OV  V DEVINU  ITALIANO Maria Cristina

OV V GABROVCU  FURLAN Ketty

OV V MAVHINJAH  ROTHAUER Karin

OV V NABREŽINI EMILI Marko

OŠ V DEVINU UKMAR Tanja (1.r.) PAGANO Erica (2.r), DEOTTO Lia (3.r.), GODNIC Paolo  (4.r.), CORBATTO Barbara  (5.r.),

OŠ V NABREŽINI MOZETIC Alenka (1.r.), CERGOL Jadranka (2.r.), SIMONETA Jasna (3.r.), KERMEZ Tanja  (4.,5. r)

COŠ V ŠEMPOLAJU BRATOS Tanja (1.,3.r.), REBULA Sonja  (2.r.) BEZIN Carol  (4.,5.r)

COŠ V ZGONIKU KRAPEŽ Martina (1.r.), REBEC Boris (2.r.), GRILANC Elisabetta (3.r.), POHLEN Dalibor (5.r.)

DSŠ

1.A. KRALJ Alenja, KRIZMANCIC Nataša,  PASSERINI  Michelle in PETELIN Lucia;  1.B. BRIŠČIK Barbara, BUSECHIAN
Valentina,  DEVETAK Alenka  in  SKERK Paolo;  2.A.  DRAGO  Barbara  in  PERIC Lara;  2.B.  CRESSIACH  Suzana,  PIERI
Carmen in ZIDARICH Sabrina; 3.A. BALDASSIN Gabriella, PAHOR Ivanka  in RUSTIA Barbara; 3.B.  LOGAR Barbara in
ZAVADLAV Sara.

ZDRUŽENJA STARŠEV

 
 

preds.KOSMINA Maja preds.  BRATOS Tanja preds. GRILANC Elisabetta

Nabrežina Šempolaj Zgonik 

TAJNIŠTVO IN ADMINISTRATIVNO OSEBJE

VODJA URPRAVE PERTOT Nevenka 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADM. SODELAVKA FRANDOLI Nadia

ADM. SODELAVKA GUŠTIN Milena

ADM. SODELAVKA ANTONIČ Dunja
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