Ravnatelj
Na podlagi DKDP 2007-09 in DKDP 2006-18
Na podlagi Zak. od. 297/94
Na podlagi Zak. od. 165/01
Na podlagi Zakona 107/15

Predlaga
Sledeči načrt šolskih dejavnosti
Odobren dne 10. Septembra 2019 – Plenarna seja učnega zbora
UVOD
Letni načrt šolskih dejavnosti določa vse dejavnosti, ki jih morajo šolniki opraviti v
teku šolskega leta in našteva zadolžitve, na osnovi katerih bodo učenci dosegali
primerne rezultate v učno-vzgojnem procesu, in sicer preko:
-dobre kvalitete ponujenih storitev;
-smotrne organizacije in racionalne izrabe razpoložljivih resursov;
-spoštovanja kompetenc in sposobnosti vseh;
-navajanja na zdrave odnose med osebjem na delovnem mestu;
-vzpostavljanja takega vzdušja, ki je osnovano na spoštovanju pravil in norm;
-vzpostavitve takega sistema preverjanja, ki nudi možnost spreminjanja poteka dela
v vsakem trenutku, vedno v vidiku izboljšanja stanja.
ZADOLŽITVE
29. člen Delovne pogodbe 2. odstavek
1. Redne kurikularne dejavnosti v razredu na osnovi odobrenih kuriklov in
osebnih načrtov sledeč odobrenemu tedenskemu urniku.
2. Obvezne dejavnosti, vezane na poučevanje
Sem spadajo vse dejavnosti, ki jih učno osebje opravi individualno in kolegialno, kot je
priprava vsakodnevnega učnega dela in projektov, popravljanje nalog, raziskovalno
delo, poklicno izobraževanje, preverjanje in ocenjevanje ter individualno oz. kolegialno
načrtovanje.
3. Individualna srečanja s starši.
Za zgoraj navedene zadolžitve (točke 1, 2, 3), pogodba ne določena minimalnega
in maksimalnega števila ur.

29.člen Delovne pogodbe 3.odstavek točka c
c) zaključni izpit

junij

29.člen Delovne pogodbe 5.odstavek točka c
Učno osebje je dolžno na osnovi vsedržavne delovne pogodbe, biti na šoli 5 minut
pred začetkom pouka.

PORAZDELITEV 40 ur -29. člen Delovne pogodbe 2007-2009, 3.odstavek točka a)
dejavnost
Programiranje

obdobje

ure

od 2. do 11. septembra

9 ur

na začetku šolskega leta
oktober,

januar,,

15 ur

učni zbori-enotni ali ločeno

September,

po stopnjah

marec/april, maj, junij

preverjanje ob zaključku

junij

6 ur

Informativni in

OV September, december, marec,

10 ur

roditeljski sestanki

maj

šolskega leta

OŠ September, november, februar,
april, junij
PORAZDELITEV 40 ur - 29. člen Delovne pogodbe 2007-2009, 3.odstavek točka b
dejavnost
b) seje razrednih,
medrazrednih, oddelčnih
in medoodelčnih svetov

b) ocenjevalne seje

obdobje
OV: September, oktober , november,
februar, april, maj

ure
25 ur

OV: September, oktober , november,
januar, marec, maj, junij
januar/februar in junij

15 ur

SEJE ZBORA UČNEGA OSEBJA
PLENARNA

OV

OŠ

NSŠ

10.09

10.09

10.09

10.09

14.10

11.11

02.09

08.10

21.01
07.04
12.05
26.06

Seje Medoddelčnih svetov/Medrazrednih svetov/Razrednih svetov in Ocenjevalne
seje
Otroški vrtci

Osnovne šole

September

September

Oktober (volitve)

Oktober (volitve)

November (umestitvene seje )

November (umestitvene seje)

Februar

13 – 17 Januar (s starši )
29 – 30 Januar (ocenjevalne seje)

April

23 – 27 Marec (s starši)

Maj

4 – 8 Maj (s starši, izbira učbenikov)
10. Junij (ocenjevalne seje)

LEVSTIK

KOSOVEL

15.10 (okvirno)

16.10 (okvirno)

volitve

25.11

26.11 (okvirno)

Umestitvene seje

09.12 (okvirno)

10.12 (okvirno)

30.01

31.01

16.03 (okvirno)

17.03 (okvirno)

04.05

05.05

Izbira učbenikov

09.06

09 – 10. 06

Ocenjevalne seje (3.
razredi)

11.06

11 – 12.06

Ocenjevalne seje

Ocenjevalne seje

Srečanja s starši – Roditeljski sestanki – Popoldanske govorilne ure
OV

OŠ

NSŠ

September

September

23.09 NSŠ Levstik 1 r.
24.09 NSŠ Kosovel 1..r

December

25 - 29. november

15.10 Levstik
16.10 Kosovel

Marec

10.– 14. februar spričevala

10.02 Levstik
11.02 Kosovel

Maj

20 – 24 april

20.02 Levstik
21.02 Kosovel

Junij

Junij

Načrtovanje in preverjanje (skupno) ter srečanje delovnih skupin
OV

OŠ

NSŠ

04.09

04.09

06.09

06.09

01.10

01.10

26.11 (okvirno)

11.11

02.03

02.03

04.09

OŠ – skupna načrtovanja nadomeščajo v tistem tednu programiranje
Skupni sestanki in seje se bodo odvijali pretežno ob ponedeljkih in torkih. Vse
načrtovane dejavnosti bodo vključene v triletni VIP. Pričujoči načrt je sestavljen
v sklopu triletnega VIP-a in Razvojnega načrta ter je podlaga za opredelitev
kriterijev porazdelitve Šolskega sklada dodatne šolske pogodbe za tista
področja, ki jih predvidevajo zakonski in pogodbeni predpisi.
Ravnatelj

