OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER
PUBLIKACIJA
za šolsko leto 2019/2020

PODATKI O ŠOLI IN USTANOVITELJU
IME IN SEDEŽ ŠOLE
Osnovna šola Veliki Gaber
Veliki Gaber 41
8213 Veliki Gaber
Ravnatelj: mag. Gregor Udovč
Podračun pri UJP Novo mesto: SI56 0133 0603 0684 791
Identifikacijska številka za DDV: 47660759
Elektronska pošta: info@os-velikigaber.si
Šolska spletna stran: http://www.os-velikigaber.si

TELEFONI:

TAJNIŠTVO – telefon

07 348 81 00

RAČUNOVODSTVO

07 348 81 04

SVETOVALNA SLUŽBA

07 348 81 11

KUHINJA

07 348 81 12

KNJIŽNICA

07 348 81 14
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PODATKI O USTANOVITELJU
Občina Trebnje
Goliev trg 5
8210 Trebnje
OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi in 92. člena Statuta Občine Trebnje in Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber spadajo v
šolski okoliš OŠ Veliki Gaber naslednja naselja:
Bič, Cesta, Dobravica pri Vel. Gabru, Gombišče, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber,
Pristavica pri Velikem Gabru, Stehanja vas, Stranje pri Vel. Gabru, Velike Dole, Veliki Gaber,
Zagorica pri Vel. Gabru, Žubina, Medvedjek, Arčelca, Babna gora, Dol. Podšumberk, Gor.
Podšumberk, Log pri Žužemberku, Orlaka, Replje, Sela pri Šumberku, Volčja jama, Vrtače in
Zavrh.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA
Za organizacijo in potrebe pouka, varstva vozačev, oddelkov podaljšanega bivanja ter interesnih
dejavnosti uporabljamo: 6 učilnic v stari stavbi, 1 telovadnico, 1 multimedijsko učilnico,
knjižnico in jedilnico ter 6 učilnic v novi stavbi, gospodinjski kabinet in avlo. Predmet šport se
izvaja tudi na zunanjem športnem igrišču.
Funkcionalne zunanje površine

pri OŠ Veliki

Gaber so še avtobusno postajališče, šolsko

dvorišče, šolski vrt in pešpoti ob šolski stavbi. Šola prevzema odgovornost za učence v šolskih
prostorih in navedenih funkcionalnih površinah. Prevzema tudi odgovornost za varnost učencev
do prve možnosti odhoda avtobusa.
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ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE
a.

b.

oddelki:
●

1. triada - 3 oddelki

●

2. triada - 5 oddelki

●

3. triada - 3 oddelki

●

podaljšano bivanje - 3,5 oddelkov

●

jutranje varstvo – 1 skupina

svetovalna služba
●
●

pedagoginja : Andreja Jaklič
specialni pedagoginji: Andreja Štrucl, Helena Prosen Zupančič

c.

administrativna in računovodska služba
● računovodkinja: Maja Rugelj
● poslovna sekretarka: Vesna Zakrajšek

d.

knjižnica
● knjižničarke: Andreja Jaklič (nadomešča jo Petra Ovčar) in Tanja Korošec

e.

šolska kuhinja
● vodja šolske prehrane: Vesna Rajar
● vodja kuhinje: Marko Radelj
● kuharici: Fani Osvald, Brigita Gros
● kuhinjska pomočnica: Ivanka Rozman

f.

vzdrževanje stavbe
● hišnik: Rajko Gliha
● čistilke: Anica Kanc, Alojzija Strmole, Marta Markelj, Slavica Žnidarič
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ORGANI UPRAVLJANJA
Šolo upravljata ravnatelj in svet šole.
Ravnatelj: mag. Gregor Udovč
SVET ŠOLE ŠTEJE 11 ČLANOV:
● PREDSTAVNIKI USTANOVITELJICE:
○ Silvija Fortuna
○ Aleš Curk
○ Štefanija Gliha
● PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE IN VRTCA
○ Andreja Štrucl
○ Tanja Korošec
○ Justina Zupančič
○ Tanja Novak
○ Vesna Zakrajšek
○
● PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV
○ Lucija Marolt
○ Tadeja Vidmar Curk
○ ______________

Svet šole ima štiriletni mandat. Sedanjim članom bo potekel septembra 2020. Njegove
pristojnosti so opredeljene v 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja in 8. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Veliki Gaber.

Svet staršev šteje toliko članov, kolikor je oddelkov. Izvoljeni bodo na roditeljskih sestankih v
septembru 2019.
razred

predstavnik

1.a
2.a
3. a
4. a
4. b
5

5. a
6. a
7. a
7. b
8. a
9. a

Vrtec - Pikapolonice
Miške
Mucki
Zajčki
Kužki

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
UČITELJSKI ZBOR ŠOLE sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Obravnava strokovna
vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in o njih odloča, odloča o vzgojnih
ukrepih, posreduje mnenje o predlogih ravnatelja in opravlja druge naloge v skladu z
zakonodajo. Vodi in sklicuje ga ravnatelj.
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR – sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku. Delo koordinira razrednik.
RAZREDNIK vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši
in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z
zakonodajo.
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STROKOVNI AKTIVI:
● aktiv učiteljev od 1. do 5. razreda
● aktiv učiteljev 6. - 9. razreda
● aktiv učiteljev OPB
● aktiv vertikale SLJ in MAT od 1. do 9. razred
ŠOLSKI PARLAMENT
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov
povezujejo v skupnost učencev šole (SUŠ) in šolski parlament. Vsak oddelek ima dva
predstavnika v SUŠ in enega v šolskem parlamentu.

SODELOVANJE S STARŠI
Šola bo sodelovala s starši in zanje organizirala:
●

GOVORILNE URE: Na govorilne ure se starši najavite razrednikom oz. učiteljem;
●

popoldanske govorilne ure: vsak tretji torek v mesecu med 16.30 in 17.30 (razen v
septembru, januarju, februarju in juniju, ko popoldanskih govorilnih ur ne bo);

●

dopoldanske govorilne ure: po dogovoru s posameznimi učitelji v času, ki so ga učitelji
načrtovali za govorilne ure, časovni razpored bo objavljen na spletni strani šole;

●

RODITELJSKI SESTANKI: roditeljske sestanke bodo sklicevali razredniki. Predvideni so
trije roditeljski sestanki na oddelek in sicer:
1. za učence 2., 6. in 7. razreda: 9. 9. 2019 ob 16.30,
za učence 3., 8. in 9. razreda 10. 9. 2019 ob 16.30,
za učence 4. in 5. razreda 11. 9. 2019 ob 16.30,
2. roditeljski sestanek: 20. in 21. 1. 2020 (razdeljeno po triadah), predavanje za starše,
3. roditeljski sestanek: 19. 5. 2020 (pričetek ob različnih urah),
za učence, ki se bodo udeležili šole v naravi bo zadnji roditeljski sestanek prilagojen
temu.

●

predavanja za starše;

●

srečanja ob začetku in zaključku šolanja učencev.
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PREDSTAVITEV ŠOLE
PREDMETNIK
Redni pouk
Pouk bo potekal med 2. 9. 2019 in 24. 6. 2020 (za učence 9. r do 15. 6. 2020)
Med dneve pouka spadajo tudi športni, kulturni, tehniški in naravoslovni dnevi, šola v naravi ter
celodnevne ekskurzije.
1.
TRILET
JE

2.
TRILET
JE

3.
TRILET
JE

1.
razred

2.
razred

3.
razred

4.
razred

5.
razred

6.
razred

7.
razred

8.
razred

9.
razred

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

2

3

4

4

3

3

Število ur na teden

OBVEZNI PROGRAM

Angleščina

2

2

Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

2

3

Geografija

1

2

1,5

2

Zgodovina

1

2

2

2

1

1

Družba

Državljanska vzgoja in
etika
Spoznavanje okolja

3

3

3

Fizika

2

2

Kemija

2

2

Biologija

1,5

2
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Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika

3

3

2

1

1

3

Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo

2

1

1,5

Šport

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Število predmetov

6

7

6

8

9

11

11

13

11

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

24

26

26

25,5

26

26

Izbirni predmet 1

2/1

2/1

2/1

Izbirni predmet 2

1

1

1

Razredna ura
Tedensko ur pouka

Tednov pouka

20

23

22

35

35

35

35

35

35

35

35

32

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Število tednov dejavnosti 3

3

3

3

3

3

3

3

3

Individualna in skupinska
0,5
pomoč učencem

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni, dodatni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

DNEVI DEJAVNOSTI

RAZŠIRJENI
PROGRAM

Podaljšano bivanje,
jutranje varstvo, šola v
naravi

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V letošnjem šolskem letu se bo na šoli izvajalo naslednje neobvezne izbirne predmete:
 ZA UČENCE 1. RAZREDA: prvi tuji jezik
 ZA UČENCE 4., 5. in 6. RAZREDA: šport, tehnika in računalništvo
 ZA UČENCE 7., 8. In 9. RAZREDA: /

Šola v naravi
Učenci 5. razreda bodo odšli konec junija v plavalno šolo v naravi v Zatišje v Savudrijo.
Učenci 7. razreda gredo marca na Krvavec na zimsko šolo v naravi – smučanje.
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Interesne dejavnosti
Za razvijanje različnih interesov učencev bomo organizirali interesne dejavnosti, ki jih bodo
vodili strokovni delavci šole. Vrsta in obseg dejavnosti bosta odvisna od interesa učencev.
Učenci jih bodo izbirali prostovoljno.

Ponujene dejavnosti so predstavljene in objavljene na spletni strani šole. Organizirali bomo tiste
dejavnosti, na katere se bo prijavilo dovolj učencev.
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Druge dejavnosti, ki jih izvaja šola
Dopolnilni in dodatni pouk
Za učence, ki bodo pri predmetih slovenščina, matematika, angleščina, geografija, zgodovina,
fizika, kemija in biologija presegali temeljne standarde znanja, bomo nudili dodatni pouk.
Dodatni pouk bo organiziran na razredni in predmetni stopnji.
Za učence, ki bodo imeli težave pri doseganju temeljnih standardov znanja, bomo organizirali
dopolnilni pouk.
Razredna stopnja
RAZRED

ŠT. UR LETNO

1. razred

dopolnilni, dodatni

35

2. razred

dopolnilni, dodatni

35

3. razred

dopolnilni, dodatni

35

4. razred

dopolnilni, dodatni

35

5. razred

dopolnilni, dodatni

35

Predmetna stopnja
Od 6. do 9. razreda bo organiziran dopolnilni in dodatni pouk iz angleščine, slovenščine
in matematike. Za potrebe priprav na tekmovanja pa tudi dodatni pouk iz biologije,
fizike, geografije, kemije in zgodovine.
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Tečaji
Kolesarki izpit za učence 5. razreda
Izvaja ga učiteljica Tadeja Jaklič.

Projekti
Naša




















šola je vključena v naslednje projekte:
Knjižna torbica (1.- 3. r.)
Sodelovanje v projektih, povezanih z ekologijo (1.- 5. r.)
iEARN (Holiday cards exchange) (5. r.)
Tekmovanje za zdrave zobe (1.- 5. r.)
Stiki med jeziki (1. r.)
Pokloni zvezek (1. – 5. r.)
Bralno-pisalne naloge (1. – 5. r.)
Bralne strategije (2. – 5. r.)
Teden ljubiteljske kulture (1. – 5. r.)
Sodelovanje v likovnih, literarnih natečajih (po razpisih) (1. – 9. r.)
Zbiralna akcija hrane
Računalniško opismenjevanje
Branje za vse generacije
Samostojnost otrok
Tiha komunikacija
Slovenski tradicionalni zajtrk (1.-9. razred)
Uvajanje elementov formativnega spremljanja
Rastem s knjigo 7. razred
Šolski časopis
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Kulturne dejavnosti
Uresničevali jih bomo med naslednjimi aktivnostmi:
●
●
●
●
●
●
●
●

program knjižnične vzgoje, ki jo bo vodila knjižničarka za učence od 1. – 9. razreda ob
sodelovanju z učitelji;
delo z učenci, ki se bodo odločili za pridobitev bralne značke;
programi kulturnih dni po programih posameznih razredov;
aktivnosti ob tednu otroka in ob slovenskem kulturnem prazniku;
sodelovanje pevskih zborov na kulturnih prireditvah;
obisk izbranih filmskih predstav, lutkovnega gledališča, gledaliških predstav;
priprava kulturnih programov za krajane;
sodelovanje na krajevnih prireditvah.
Naravoslovne dejavnosti

Uresničevali jih bomo s programi naravoslovnih dni. Programi so prilagojeni posameznim
razrednim stopnjam in obveznim vsebinam na predmetni stopnji po predmetniku.
Športne dejavnosti
●
●
●
●
●
●

testiranje učencev, izvajanje, spremljanje in vrednotenje rezultatov športno-vzgojnega
kartona;
športni program Zlati sonček (1., 2., 3.);
sodelovanja na šolskih, občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih;
priložnostne športne aktivnosti;
šola v naravi;
športni dnevi na razredni in predmetni stopnji.
Tehniške dejavnosti

●
●
●

bomo uresničevali s tehniškimi dnevi v skladu s programom,
računalniško opismenjevanje,
urejanjem šolske okolice.

Pregled izbirnih predmetov
Za učence 7., 8. in 9. razreda bomo izvajali naslednje izbirne predmete:
●

nemščina 1 in 3

●

odkrivajmo preteklost mojega kraja

●

sodobna priprava hrane

●

načini prehranjevanja

●

izbrani šport - Nogomet

●

Obdelava gradiv: Les
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●

turistična vzgoja

●

Kaj je film

●

Rastline in človek

Za izbirne predmete so se učenci odločali v mesecu maju na osnovi ponudbe in vprašalnika.

14

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE
Šolski koledar za šolsko leto 2019/20
Razporeditev pouka, pouka prostih dni, trajanja ter razporeditve šolskih počitnic v šolskem letu
določi minister s šolskim koledarjem.

Šolski koledar za posamezno šolsko leto predpiše minister.
*Na podlagi ZOŠ lahko dva dni izvedbe pouka določi šola sama.
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IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

16. junij. – 29. junij. 2020

1. rok

UČENCI 9. RAZREDA

26. junij – 9. julij 2020

1. rok

UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA

18. avgust - 30. avgust 2020

2. rok

UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA

*Fleksibilni predmetnik omogoča opravljanje popravnih izpitov za učence tretje triade po zaključeni oceni tudi med šolskim
letom.

Nacionalno preverjanje znanja:
Načine preverjanja in ocenjevanja znanja določa PRAVILNIK o nacionalnem preverjanju znanja
v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 67/05, 64/06, 30/13).
Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno. Opravljajo ga vsi učenci 6. razreda in 9.
razreda v Republiki Sloveniji na isti dan ob isti uri.
Koledar NPZ 2020
REDNI ROK:
5. maj 2020 – SLOVENŠČINA za 6. in 9. razred
7. maj 2020 – MATEMATIKA za 6. in 9. razred
11. maj 2020 – ANGLEŠČINA za 6. razred in za 9. razred ___________________________
Sklep ministra o izbiri tretjega predmeta za določeno šolo za šolsko leto 2019/20 je znan od
1. 9. 2019.
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Časovna razporeditev pouka
RAZREDNA

PREDMETNA

STOPNJA 1-5. r

STOPNJA 6.-9. r

čas

ura

čas

ura

7.30 – 8.15

predura

7.30 – 8.15

predura

8.20 – 9.05

1. ura

8.20 – 9.05

1. ura

9.05-9.20

malica

9.10 – 9.55

2. ura

9.20 - 10.05

2. ura

9.55 – 10.10

malica

10.10 – 10.55

3. ura

10.10 – 10.55

3. ura

11.00 – 11.45

4. ura

11.00 – 11.45

4. ura

11.45 – 12.05

kosilo

11.50 – 12.35

5. ura

12.10 – 12.55

5. ura

12.35 – 12.55

kosilo

12.55 - 13.40

6. ura

12.55 - 13.40

6. ura

13.45 - 14.30

7. ura

13.45 - 14.30

7. ura

Ure dodatnega in dopolnilnega pouka ter izbirnih predmetov bodo potekale: pred poukom ali
po pouku (6. ali 7. uro). Razredne ure bodo potekale preduro ob ponedeljkih na 14 dni.
Interesne dejavnosti bodo pred poukom ali po pouku.
Oddelek jutranjega varstva za učence 1. razreda bo za prijavljene učence v učilnici 1. razreda
od 6.15 do 8.15. Za učence vozače je organizirano varstvo vozačev od 7.30 do 8.15 ter od
12.55 do 13.40 ter po potrebi od 13.45 do 14.30.
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Predstavitev strokovnih delavcev
RAZREDNIKI

Razred

razrednik

Poučuje

1. a

Justina Zupančič

RP

2. a

Tanja Korošec

RP, knjižničarka

3. a

Suzana Jefim

RP

4. a

Tadeja Gliha

RP, JV, OPB

4. b

Maja Papež

RP, JV

5. a

Lidija Ožek

RP, JV

6. a

Vida Ceglar

ŠPO, OPB

6. b

Vesna Rajar

NAR, BIO, GOS, SPH, NPH, ONA

7. a

Marko Mežnaršič

ŠPO, OPB

8. a

Jani Strnad

GEO, ZGO, OPK, TVZ, DKE, OPB

9. a

Primož Vasle

SLJ, OPB

NERAZREDNIKI
Učitelj

Poučuje

Matjaž Lavrih

TIT, MAT

Manca Černe

GUM, PZ

Marta Sever

MAT, FIZ

Olga Podpadec

SLJ, OPB

Metka Klemenčič

TJA, OPB

Anamarija Šmajdek

LUM

Urška Mitrović

TJA na RP, 1. r druga učiteljica

Helena Prosen Zupančič

DSP, OPB

Andreja Štrucl

DSP

Vesna Simonič

OPB 2

mag. Gregor Udovč

FIZ
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GOSTUJOČI UČITELJI
Učitelj

Poučuje

Antonija Brozovič
OŠ Trebnje

KEM

Stanka Kajba
OŠ Trebnje

NEM 1 in 3

Šolska svetovalna služba
Svetuje učencem, učiteljem in staršem. Sodeluje z učitelji in vodstvom šole.
Njena naloga je izboljšanje in poglabljanje vzgojno-izobraževalnega dela ter skrb za celovit
razvoj učencev.
Sodeluje pri načrtovanju in evalvaciji sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Pomaga učencem s posebnimi potrebami. Vodi poklicno svetovanje. Razrešuje socialno
problematiko in skrbi za razvoj nadarjenih učencev.
Šolska knjižnica
S knjižnim gradivom zagotavlja, širi in poglablja znanje učencev. Usposablja jih za samostojno
učenje in ustvarjalno delo. Sodeluje pri uresničevanju sodobnih oblik vzgojno-izobraževalnega
dela.
Pri urah knjižne in knjižnične vzgoje razvija otrokovo bralno kulturo in oblikuje mladega bralca.
Knjižnica bo za učence odprta pred poukom in po pouku po objavljenem urniku.
Učbeniški sklad
Šola izposoja učencem in učenkam veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je
šola ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
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Podaljšano bivanje
Šola bo organizirala podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda v treh (6. in 7. uro v
štirih) skupinah, ki se bodo glede na število učencev združevale. Učenci bodo lahko v
podaljšanem bivanju od konca pouka pa do 16.00. V tem času bodo imeli kosilo in popoldansko
malico ob 14.30, sodelovali bodo pri kulturnih in športnih ter drugih sprostitvenih dejavnostih,
pisali domačo nalogo in se pripravili na pouk. Čas za pisanje domačih nalog je omejen (max.
50 min z vmesnim odmorom), zato morajo starši, kljub temu, da je otrok nalogo delal v OPB,
preveriti, ali je narejeno vse, potrebno pa je preveriti tudi učenčevo znanje in pripravljenost na
pouk. Podaljšano bivanje ni nadomestilo za šolsko delo in učenje, ki naj bi ga učenec naredil
doma.

Specialno pedagoška pomoč
Nudi se otrokom s posebnimi potrebami pri premagovanju in odpravljanju primanjkljajev na
osnovi ustrezne odločbe o usmeritvi, ki jo izda Zavod za šolstvo, kjer si otroci preko različnih
aktivnosti krepijo pozornost in koncentracijo, orientacijo, se urijo v miselnih procesih, razvijajo
slušno in vidno pomnjenje in razlikovanje, si bogatijo besedni zaklad ter verbalno in neverbalno
izražanje, se učijo količinskih predstav in velikostnih odnosov, razvijajo koordinacijo oko - roka,
grobo, fino motoriko in grafomotorične spretnosti, krepijo socio-emocionalne spretnosti in
samopodobo.
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Pomoč učencem z učnimi težavami in identificiranim nadarjenim učencem
Učno pomoč bomo nudili učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja z odločbami
ter v okviru razpoložljivih ur za individualno in skupinsko pomoč.
Za nadarjene učence bomo organizirali dodatni pouk kot pripravo na tekmovanja in delavnice.
Šolska prehrana
V šolski kuhinji bomo učencem nudili:
● malico;
● kosilo;
● popoldansko malico (za učence, ki so vključeni v OPB).
Cena zajtrka in malice

0,80 €, sofinancirana le
za otroke z odločbo CSD

Cena popoldanske malice
Cena kosil:

0,91 €
1. – 3. r

2,04 €

4. – 9. r

2,33 €

Prevozi in varstvo vozačev
Vsi učenci, ki imajo stalno bivališče oddaljeno od šole več kot 4 km, bodo imeli brezplačen
prevoz. V šolo se bodo vozili brezplačno tudi učenci, ki stanujejo bližje, če je njihova pot do
šole označena kot nevarna.

Vozni red avtobusa:
PREVOZI V ŠOLO

Vozni red je objavljen na spletni strani šole.
Vozači morajo domov s prvim možnim avtobusom. Redno bodo obiskovali varstvo vozačev,
kajti le tako bomo lahko poskrbeli za varnost učencev in za red na šolskih površinah.
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Varnost učencev in zdravstvena preventiva
Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. Zagotavljali jo bomo z različnimi aktivnostmi na
področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti ter varnosti pri delu v učilnicah.
Zdravstvene preglede bo organizirala pristojna zdravstvena služba za učence 1., 3., 6. in 8.
razreda.

Odsotnost od pouka
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka v petih dneh od prvega
dne izostanka dalje. Če tega ne sporočijo, jih šola obvesti in jih poprosi, da izostanek pojasnijo.
V šolskem letu lahko učenci izostanejo od pouka do pet dni, ne da bi starši sporočili vzrok
izostanka, vendar je potrebno izostanek vnaprej napovedati razredniku.
Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

VZGOJNI NAČRT, PRAVILA ŠOLSKEGA REDA IN HIŠNI RED OŠ VELIKI GABER
Dokumenti so na voljo na spletni strani šole.

Priprava publikacije:
strokovni delavci šole in ravnatelj

Odgovorna za vsebino:
mag. Gregor Udovč, ravnatelj
Veliki Gaber, september 2019
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