Spoštovani učenci, učitelji in starši!
Poletju, ki nam je dal veter v naša krila radovednosti in brezskrbnosti,
ko smo imeli dovolj časa za nabiranje delovne energije, smo pomahali v
slovo.
Šola nas znova vabi novemu šolskemu letu naproti. Vrniti se moramo
na vsakdanje poti. Pred nami so nove naloge, obveznosti in novi izzivi,
ki jih povezujemo z uresničevanjem skupnih ciljev. V novo šolsko leto
stopimo z zavedanjem, da je šola naš drugi dom, kjer se razumemo le,
če se spoštujemo, podpiramo, če upoštevamo pravila in kjer z marljivim
delom dosežemo najboljše možne rezultate. Če se bomo vsi potrudili,
bomo uspešni in zadovoljni.
Naj bo šolsko leto prežeto z optimizmom, predanostjo in
ustvarjalnostjo. Ne smemo pozabiti na dobre medsebojne odnose,
strpnost, človečnost in pripravljenost pomagati drug drugemu. Veselo
zakorakajmo v šolsko leto polno novega znanja, novih izzivov in
doživetij.

Bernarda Dolničar
ravnateljica

Ime in priimek učenca/ke:
Razred/oddelek:
Naslov:
Mati/zakonita zastopnica:
Telefon:
e-naslov:
Oče/zakoniti zastopnik:
Telefon:
e-naslov:
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OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA
Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica
Ravnateljica:
Pomočnici ravnateljice:

Bernarda Dolničar
Ines Ožbolt
Maja Škrbec

 tajništvo:
 računovodstvo:
Spletna stran:
e-naslov:
TRR:
Davčna številka:
Matična številka:

01/70-50-520
01/70-50-530
http://www.os-cerknica.si
OS.NO-Cerknica@os-cerknica.si
01213-6030647165
54018471
5082722000

PODRUŽNIČNA ŠOLA MAKSIM GASPARI BEGUNJE
Begunje pri Cerknici 26, 1382 Begunje pri Cerknici
Vodja podružnice: Berta Klun Mrak

01/70-56-810
e-naslov: ps.begunje@os-cerknica.si

PODRUŽNIČNA ŠOLA »11. MAJ« GRAHOVO
Grahovo 120, 1384 Grahovo
Vodja podružnice: Metka Polovič

01/70-96-900
e-naslov: ps.grahovo@os-cerknica.si
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USTANOVITELJ
Ustanoviteljica šole je Občina Cerknica.
UPRAVLJANJE ŠOLE
Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat.
Sestavljajo ga:
 trije predstavniki ustanovitelja: Vida Debevc, Vlasta Kebe in
Bogdan Zevnik (predsednik sveta šole);
 pet predstavnikov šole: Ana Benič, Mojca Gornik, Jelka Jernejčič,
Martina Marc in Viktor Meden;
 trije predstavniki staršev: Matjaž Čuček, Boštjan Kovač in
Darko Suhadolnik.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
strokovni aktivi in razredniki.
SKUPNOST UČENCEV
Šolsko skupnost sestavljajo vsi učenci naše šole. Delo vodi odbor, v
katerem so predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti od 1. do 9.
razreda.
VARNA POT V ŠOLO
Učenec naj se v šolo odpravi pravočasno in po varni šolski poti, na
kateri so zarisane stopinje, ki ga bodo ob upoštevanju prometnih
predpisov varno pripeljale v šolo.
Učenci naj bodo oblečeni v svetla oblačila. Če prihajajo ali odhajajo v
mraku, naj nosijo svetlo odbojno telo (kresničko). Učenci prvega
razreda so dolžni okoli vratu nositi rumeno rutico.
Prvošolčka spremljevalci vedno pospremite do učilnice in ga predajte
strokovnemu delavcu šole.
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ŠOLSKI PREVOZI
Vozni red
Matična šola Cerknica in podružnica Maksim Gaspari Begunje
V šolo
6:55
6:35
7:25
7.30
Iz šole
12:35
12:35
12:35
12:45
13:30
13:35
14:25
14:25
14:00
14:25
14:25

Pikovnik–Križišče–Otave–Stražišče–Kožljek–Dobec–Bezuljak–
OŠ Begunje–OŠ Cerknica
Osredek–Zala–Rudolfovo–Sv. Vid–Bečaje–Cajnarje–
Podslivnica–Topol–Selšček–Begunje–OŠ Begunje–OŠ Cerknica
Dolenje Jezero–Dolenja vas–Zelše–Podskrajnik–OŠ Cerknica
OŠ Grahovo-OŠ Cerknica

OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Bezuljak–Dobec–Kožljek–Stražišče–
Otave–Križišče–Pikovnik
OŠ Cerknica–Dolenje Jezero–Dolenja vas
OŠ Cerknica–Podskrajnik–Zelše
OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Selšček–Topol–Podslivnica–Otonica–
Cajnarje–Bečaje–Sv. Vid–Rudolfovo–Zala–Osredek
OŠ Cerknica–Podskrajnik–Zelše
OŠ Cerknica–OŠ Begunje
OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Bezuljak–Dobec–Kožljek–Stražišče–
Otave–Križišče–Pikovnik
OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Selšček–Topol–Podslivnica–Otonica–
Cajnarje–Bečaje–Sv. Vid–Rudolfovo–Zala–Osredek
OŠ Cerknica–Martinjak–OŠ Grahovo
OŠ Cerknica–Brezje
OŠ Cerknica–Zelše
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Podružnica "11. maj" Grahovo
V šolo
7:10
7:25
7:30
7:40

Gorenje Jezero–Goričice–Lipsenj–Žerovnica–OŠ Grahovo
Bloška Polica–Bločice–OŠ Grahovo
OŠ Grahovo–Martinjak–OŠ Cerknica
Martinjak–OŠ Grahovo

Iz šole
12:15
12:25
12:15
13:20
13:25
13:40
14:10
14:15
14:30
14:37

OŠ Grahovo–Martinjak
OŠ Grahovo–Žerovnica–Lipsenj–Goričice–Gorenje Jezero
OŠ Grahovo–Bločice–Bloška Polica
OŠ Grahovo–Martinjak
OŠ Grahovo–Žerovnica–Lipsenj–Goričice–Gorenje Jezero
OŠ Grahovo–Bločice–Bloška Polica
OŠ Cerknica–Martinjak–OŠ Grahovo
OŠ Grahovo–Žerovnica–Lipsenj–Goričice–Gorenje Jezero
OŠ Grahovo–Bločice–Bloška Polica
OŠ Grahovo–Martinjak

Natančni vozni redi v vse smeri so objavljeni na spletni strani šole.
Pravila obnašanja
1. Pri vstopanju v avtobus oz. kombi na avtobusni postaji se učenci
postavijo v vrsto.
2. Učenec mora zagotoviti varen vstop sebi in ostalim potnikom.
3. Pri vstopu v avtobus oz. kombi je učenec dolžan pokazati vozniku
letno vozovnico.
4. Vozovnica je neveljavna, če jo uporablja druga oseba, kot je
navedena na njej, ali pa na relaciji, ki ni vpisana na vozovnici.
5. O morebitni izgubljeni oz. ukradeni vozovnici je imetnik dolžan
takoj obvestiti tajništvo šole.
6. Učenec je na avtobusu dolžan skrbeti za red in čistočo ter se vzorno
obnašati.
7. Zaradi varnosti je obvezno pripenjanje z varnostnim pasom. Hoja in
vstajanje v avtobusu oz. kombiju med vožnjo nista dovoljena.

4

Osnovna šola Notranjski odred Cerknica s podružnicama
Maksim Gaspari Begunje in »11. maj« Grahovo

Publikacija 2018/19

SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI
Za boljši učni uspeh in s tem boljše počutje učencev je zelo pomembno
sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Zato vas vabimo, da redno
obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke.
RODITELJSKI SESTANKI za starše:
Matična šola:
I.: 30. avgust: za starše učencev 1. razreda
6. september ob 17.00: za starše učencev 5. razreda
6. september ob 18.00: za starše učencev 7. razreda
11. september ob 18.00: za starše učencev 2. razreda
12. september ob 17.00: za starše učencev 3. in 8. razreda
12. september ob 18.00: za starše učencev 4. razreda
13. september ob 17.00: za starše učencev 9. razreda
13. september ob 18.00: za starše učencev 6. razreda
II.:
8. januar ob 17.00: za starše učencev 1. in 2. razreda
9. januar ob 18.00: za starše učencev 3. in 4. razreda
10. januar ob 17.00: za starše učencev 5. in 6. razreda
12. februar ob 17.00: za starše učencev 7. in 9. razreda
13. februar bo 17.00: za starše učencev 8. razreda
III.: 9. april ob 17.00: za starše učencev 1. in 7. razreda
9. april ob 18.00: za starše učencev 2. razreda
10. april ob 17.00: za starše učencev 3. in 8. razreda
10. april ob 18.00: za starše učencev 4. razreda
11. april ob 17.00: za starše učencev 5. in 9. razreda
11. april ob 18.00: za starše učencev 6. razreda
Podružnica Begunje:
I.: 30. avgust: za starše učencev 1. razreda
6. september ob 18.30: za starše učencev 5. razreda
18. september ob 16.30: za starše učencev 2. razreda
18. september ob 17.30: za starše učencev 3. in 4. razreda
II.: 15. januar ob 16.30: za starše učencev 1. in 2. razreda
15. januar ob 17.30: za starše učencev 3. in 4. razreda
15. januar ob 18.30: za starše učencev 5. razreda
III.: 16. april ob 16.30: za starše učencev 1. in 2. razreda
16. april ob 17.30: za starše učencev 3. in 4. razreda
16. april ob 18.30: za starše učencev 5. razreda
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Podružnica Grahovo:
I.: 30. avgust: za starše učencev 1. razreda
6. september ob 17.00: za starše učencev 7. razreda
6. september ob 18.00: za starše učencev 5. razreda
13. september ob 17.00: za starše učencev 2. , 3., 4. razreda
13. september ob 18.00: za starše učencev 8. in 9. razreda
II.: 10. januar ob 17.00: za starše učencev 2., 3., 4. razreda
10. januar ob 18.00: za starše učencev 1. in 5. razreda
12. februar ob 17.00: za starše učencev 7. razreda
12. februar ob 18.00: za starše učencev 9. razreda
13. februar ob 18.30: za starše učencev 8. razreda
III.: 11. april ob 17.00: za starše učencev 2., 3., 4. in 7. razreda
11. april ob 18.00: za starše učencev 1., 5., 8. in 9. razreda
Po roditeljskih sestankih so govorilne ure pri razrednikih oziroma
razredničarkah. Starši lahko s svojimi predlogi in znanjem pomagate pri
delu v oddelčni skupnosti, pri pouku in pri drugih dejavnostih šole (dnevi
dejavnosti, projekti, dan odprtih vrat, predstavitev poklicev …), ki jih
podate na roditeljskih sestankih. V delo šole se starši vključujete tudi preko
Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.
Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V
primeru njegove odsotnosti morate starši najkasneje v petih dneh po
izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca
opravičite pisno. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se
izostanki štejejo za neopravičene.
Kadar učenec zaradi bolezni izostane več kot pet delovnih dni, lahko
razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o upravičenosti izostanka.
Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora
biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti ter žigom in
podpisom zdravnika.
Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše oz.
zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če
njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu.
Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih
razlogov učencu odobri daljši izostanek od pouka.
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GOVORILNE URE
Matična šola
1.–5. razred ob 17.00:
11. oktober 2018
8. november 2018
13. december 2018
8. januar 2019 (1., 2. r.)
9. januar 2019 (3., 4. r.)
10. januar 2019 (5. r.)
14. februar 2019
14. marec 2019
9. april 2019 (1., 2. r.)
10. april 2019 (3., 4. r.)
11. april 2019 (5. r.)
16. maj 2019

6.–9. razred ob 17.00:
9. oktober 2018
13. november 2018
11. december 2018
8. januar 2019 (7., 8., 9. r.)
10. januar 2019 (6. r.)
12. februar 2019 (6., 7., 9. r.)
13 . februar 2019 (8. r.)
12. marec 2019
9. april 2019 (7. r.)
10. april 2019 (8. r.)
11. april 2019 (6., 9. r.)
14. maj 2019

Podružnica Maksim Gaspari Begunje
1.–5 razred ob 16.00:
16. oktober 2018
20. november 2018
18. december 2018
15. januar 2019
19. februar 2019
19. marec 2019
16. april 2019
21. maj 2019
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Podružnica »11. maj« Grahovo
1.–5. razred ob 17.00:
11. oktober 2018
8. november 2018
13. december 2018
10. januar 2019
/
14. februar 2019
14. marec 2019
11. april 2019
16. maj 2019
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6.–9. razred ob 18.00:
11. oktober 2018
8. november 2018
13. december 2018
10. januar 2018
13. februar 2019 (8. r.)
14. februar 2019 (7., 9. r.)
14. marec 2019
11. april 2019
16. maj 2019

Govorilne ure po roditeljskih sestankih so samo pri razredniku.
Na pogovor z učitelji lahko pridete vsak teden v času razporeda
dopoldanskih govorilnih ur. Razpored je objavljen na spletni strani šole
in na oglasni deski v prostorih šole. Zaradi številnih nadomeščanj
strokovnih delavcev vas starše in skrbnike naših učencev prosimo, da se
za dopoldanske govorilne ure predhodno dogovorite.
Za starše in učence:
 predmetne stopnje Cerknica: pomočnici ravnateljice Ines Ožbolt
ines.ozbolt@os-cerknica.si ali 01/70-50-524,


razredne stopnje Cerknica: pomočnici ravnateljice Maji Škrbec
maja.skrbec@os-cerknica.si ali 01/70-50-524,



podružnične šole Begunje: vodji podružnice Berti Klun Mrak
berta.klun@os-cerknica.si ali 01/7056-810,



podružnične šole Grahovo: vodji podružnice Metki Polovič
meta.polovic@os-cerknica.si ali 01/7096-900.
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UČITELJI, KI ME POUČUJEJO
Moj razrednik:
Učitelj v jutranjem varstvu:
Učitelj v podaljšanem bivanju:
Predmet

Učitelj

Slovenščina
Tuji jezik - angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Spoznavanje okolja
Geografija
Zgodovina
Domovinska in držav.
kultura in etika
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in
tehnika
Kemija
Fizika
Matematika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Dopolnilni pouk
Dodatni pouk
9
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IZBIRNI PREDMETI
Matična šola
Predmet
GEN

Genetika

GLP

IŠP

Glasbeni projekt
Izbrani šport: gimnastika z ritmično
izraznostjo
Izbrani šport: nogomet

KID

Kmetijska dela

LS1

Likovno snovanje 1

LS3

Likovno snovanje 3

IŠP

MME Multimedija
NPH

Načini prehranjevanja

NI1

Nemščina 1

NI2

Nemščina 2

NI3

Nemščina 3

OGK

Obdelava gradiv: kovine

OGL

Obdelava gradiv: les

OGU Obdelava gradiv: umetne snovi
ONA

Organizmi v naravi in umet. okolju

PLE

Ples

RČL

Rastline in človek

ROM Računalniška omrežja
SPH

Sodobna priprava hrane

ŠI1

Španščina 1

ŠSP

Šport za sprostitev

ŠZZ

Šport za zdravje

TVZ

Turistična vzgoja

UBE

Urejanje besedil
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Podružnica Grahovo
Predmet
MME Multimedija
NPH Načini prehranjevanja
NI2 Nemščina 2
NI3 Nemščina 3
OGL Obdelava gradiv: les
OGU Obdelava gradiv: umetne snovi
OPK Odkrivajmo preteklost mojega kraja
SPH Sodobna priprava hrane
ŠI1 Španščina 1
ŠSP Šport za sprostitev

N2N
NRA
NŠP
NTE

NŠP

NRA
NTE
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Učitelj

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 4., 5. IN 6. RAZREDU
Matična šola
Predmet
Učitelj
Drugi tuji jezik: nemščina
Računalništvo
Šport
Tehnika
Podružnica Begunje
Predmet
Učitelj
Šport
Podružnica Grahovo
Predmet
Učitelj
Računalništvo
Tehnika

V 1. razredu na matični šoli in na obeh podružnicah izvajamo neobvezni
prvi tuji jezik angleščina (N1A).
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Delo šolskega svetovalnega delavca obsega delo z učenci, učitelji, starši,
vodstvom ter zunanjimi ustanovami. Kadar se pojavijo težave pri
učenju, če prihaja otrok v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave sam
s seboj ali z drugimi, mu lahko pomagata psihologinja ali pedagoginja.
Šolski svetovalni delavki sta dosegljivi vsak dan od 7.00 do 14.00 ter v
času popoldanskih govorilnih ur po predhodnem dogovoru. Svetujemo,
da se pred obiskom najavite na telefonsko številko:
 01/70-50-534 (pedagoginja) ali
 01/70-50-532 (psihologinja).

DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM
S POSEBNIMI POTREBAMI
Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem s posebnimi
potrebami. To so učenci s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, učenci s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami, gibalno ovirani učenci, slepi in slabovidni, gluhi
in naglušni, dolgotrajno bolni učenci, učenci z motnjo v duševnem
razvoju in otroci z avtističnimi motnjami.
Dodatno strokovno pomoč nudimo učencem v času rednega pouka
individualno v oddelku ali izven oddelka.

KNJIŽNICA
Knjižnica je informacijsko središče, namenjeno izobraževanju, delu in
sprostitvi.
Knjige si lahko izposojate po urnikih šolskih knjižnic. Naenkrat si lahko
izposodite največ 5 knjig za 14 delovnih dni. Ta rok lahko podaljšate še
za 7 dni razen, če je knjiga vključena v obvezno domače branje. Revije
lahko berete samo v čitalnicah knjižnic. Izposoja brez izkaznice ni
mogoča, prav tako izkaznica ni prenosljiva. Izgubljeno ali uničeno knjigo
ste dolžni nadomestiti, če se le da z enako knjigo. Ob koncu vsakega
šolskega leta ste dolžni vrniti vse izposojene knjige.
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BRALNA ZNAČKA
Bralna značka je namenjena spodbujanju branja pri otrocih. Na šoli se
trudimo, da bi mladim bralcem olajšali in polepšali stik s knjigo ter jim
pomagali, da se z njo spoprijateljijo.
Bralna značka se začne 17. septembra – na dan zlatih knjig (razen za
učence 1. in 2. razreda, ki začnejo z branjem kasneje), zaključi pa se 23.
aprila 2019. Pogoj za uspešen zaključek tekmovanja za bralno značko v
šolskem letu 2018/19 je, da vsak učenec do 31. januarja 2019 prebere
in predstavi vsaj tri knjige, preostale pa do 23. aprila 2019, svetovnega
dneva knjige.
Za osvojeno bralno značko je potrebno prebrati določeno število knjig
in sicer:
 učenci I. triade: 4 knjige (1 pesniška zbirka, 3 knjige s seznama),
 učenci II. triade: 5 knjig (po želji pesniška zbirka s seznama,
1 knjiga po lastni izbiri, 3 knjige s seznama),
 učenci III. triade: 6 knjig (po želji pesniška zbirka s seznama,
1 knjiga po lastni izbiri, 4 knjige s seznama),
Knjigo si za določen razred izberete iz nabora knjig na priporočilnem
seznamu, ki je nastal na podlagi priročnikov za kakovostno branje in so
s strani strokovnjakov ocenjene kot kakovostna mladinska literatura.
Če se boste odločili za pesniško zbirko, je le-to potrebno prebrati v
celoti, se izbrano pesem naučiti na pamet (najmanj tri štirivrstične
kitice) ter jo predstaviti. Če gre za knjižno zbirko, lahko izberete samo
eno izmed knjig v njej.
Med prebrane knjige se ne priznava knjig, ki ste jih prebrali in
predstavili za bralno značko v preteklih letih, so vključene med domače
branje in knjig po katerih so posneti filmi.
Učenci od 1. do 5. razreda lahko opravijo pogovor o prebranih knjigah
pri razredničarkah, učenci od 6. do 9. razreda pa pri knjižničarki v šolski
knjižnici.
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UČBENIŠKI SKLAD
Skrbnici učbeniškega sklada vodita učbeniški sklad, v katerem so
učencem na voljo kompleti učbenikov za posamezni razred. Izposoja
učbenikov za učence je tudi v šolskem letu 2018/19 brezplačna.
Želimo vas spomniti, da so učbeniki rabljeni, namenjeni učencem več
generacij, zato vas prosimo, da z njimi ravnate zelo skrbno in
upoštevate priporočilo o ravnanju z učbeniki. Ob neupoštevanju teh
priporočil, se v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov
(UL RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017), obračuna odškodnina za
poškodovan, uničen ali ne vrnjen učbenik. Po obračunani odškodnini v
skladu z zgoraj navedenim pravilnikom, učbenikov ne sprejemamo več.
Skrbnici učbeniškega sklada vsako leto objavita razpis za vpis v
učbeniški sklad. Razpis za šolsko leto 2019/20 bo objavljen maja 2019.
Objavljen bo na spletni strani šole, na oglasnih deskah, vsak učenec pa
bo prinesel domov tudi obvestilo.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Cerknica bodo potekali
sistematski zdravstveni pregledi, učenci gredo lahko tudi na sistematski
pregled zob. Enkrat mesečno je v soglasju s starši za učence razredne
stopnje na šoli premaz zob.

NEZGODNO ZAVAROVANJE UČENCEV
Na začetku šolskega leta so v šoli staršem na voljo ponudbe raznih
zavarovalnic za nezgodno zavarovanje otrok. Dvignete jih v tajništvu
šole ali pri razrednikih na prvem roditeljskem sestanku.
Vsi nastopajoči učenci v sistemu "Šolskih športnih tekmovanj" morajo
imeti opravljen sistematski pregled, ki ga učenci opravijo v 1., 3., 6. in 8.
razredu osnovne šole, kar potrdita vodja ekipe in ravnatelj s svojima
podpisoma na obrazcu.
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ŠOLSKA PREHRANA
Učenci so lahko naročeni na malico in kosilo. Učenci, ki so vključeni v
jutranje varstvo pred 7. uro, se lahko prijavijo tudi na zajtrk. Zaželeno
je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Pestrost šolske
prehrane si lahko ogledajo na jedilnikih, objavljenih na oglasnih deskah
po šolah in na spletni strani šole.
PRIJAVA IN ODJAVA OBROKOV do 10.00 za naslednji dan:
 pri materialni knjigovodkinji osebno ali po telefonu 01/70-50-530;
 preko e-naslova: prehrana-oscerknica@os-cerknica.si;
 tajnici osebno ali po telefonu 01/70-50-520.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV:
 V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo
prehrano za določen čas.
 Če je odjava podana do 10.00, velja odjava z naslednjim dnem
(15. točka Pravil o šolski prehrani Osnovne šole Notranjski odred
Cerknica – v nadaljevanju Pravila).
 Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe pri dejavnostih, ki
jih organizira šola, odjavi prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki
je zadolžen za izvedbo dejavnosti (15. točka Pravil).
 Ne prevzete malice ponudimo učencem med odmorom za kosilo
v jedilnici (19. točka Pravil).
Učencem z zdravstvenimi težavami omogočamo dietno prehrano na
podlagi zdravniškega potrdila. Glede na predhodne prijave učencem
nudimo tudi brezmesno malico in vegetarijansko kosilo.
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ŠOLSKI ZVONEC
Cerknica, Begunje
1. ura

7.45–8.30

2. ura

8.35–9.20

3. ura

9.45–10.30

4. ura

10.35–11.20

5. ura

11.25–12.10

6. ura

12.35–13.20

7. ura

13.25–14.10

Grahovo

1. odmor
8.30–8.35
glavni odmor
9.20–9.45
3. odmor
10.30–10.35
4. odmor
11.20–11.25
odmor za kosilo
12.10–12.35
6. odmor
13.20–13.25

7.55–8.40
8.45–9.30
9.45–10.30
10.35–11.20
11.25–12.10
12.30–13.15

1. odmor
8.40–8.45
glavni odmor
9.30–9.45
3. odmor
10.30–10.35
4. odmor
11.20–11.25
odmor za kosilo
12.10–12.30
6. odmor
13.15–13.20

13.20–14.05

JUTRANJE VARSTVO, VARSTVO VOZAČEV
IN PODALJŠANO BIVANJE
JUTRANJE VARSTVO:
 Učenci I. triade se lahko vključijo v jutranje varstvo, ki ga
organiziramo glede na prejete prijave predvidoma od 5.30 do
začetka pouka.
VARSTVO VOZAČEV JE ORGANIZIRANO:
 pred poukom na podružnici v Begunjah in Grahovem od prihoda
prvega šolskega prevoza,
 varstvo po pouku do odhoda avtobusa na obeh podružnicah in na
matični šoli za vse učence vozače.
Učenci v času varstva vozačev šolske zgradbe ne smejo zapuščati.
Zapustijo jo lahko le na podlagi pisne prošnje staršev oz. zakonitih
zastopnikov, ki jo oddajo razredniku ali strokovnemu delavcu (učitelju),
ki vodi varstvo vozačev.
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PODALJŠANO BIVANJE
Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. V tem
času imajo učenci kosilo, sodelujejo pri kulturnih, športnih in drugih
sprostitvenih dejavnostih, napišejo domače naloge in opravijo druge
šolske obveznosti. Zaradi varnosti in odgovornosti šole sme učitelj OPB
učence predčasno spustiti iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev.

ŠOLSKI KOLEDAR
S poukom začnemo 3. septembra 2018. Zadnji dan pouka za devete
razrede je 14. junij 2019, za vse ostale razrede pa se pouk konča
24. junija 2019.

POLLETJE

TRAJANJE

KONFERENCE

I.

od 3. septembra
do 31. januarja

30. januar 2019
(Cerknica, Begunje, Grahovo)

II.

od 1. februarja
do 14. junija (9. r.) oz.
do 24. junija (1.–8. r.)

11. junij 2019: 9. razred
(Cerknica, Grahovo)
18. junij 2019: 1.–8. razred
(Cerknica, Begunje, Grahovo)

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA
Roki v skladu s šolskim koledarjem o izvedbi nacionalnega preizkusa
znanja v osnovni šoli:
6. razred: 7. maj – slovenščina
9. maj – matematika
13. maj – tuji jezik (angleščina)
9. razred:

7. maj – slovenščina
9. maj – matematika
13. maj – tretji predmet
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INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH
Informativna dneva za učence 9. razreda devetletne osnovne šole bosta
15. in 16. februarja 2019.
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
od 17. junija 2019
do 1. julija 2019
od 26. junija 2019
do 9. julija 2019
od 19. avgusta 2019
do 30. avgusta 2019

1. rok

učenci 9. razreda

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

od 6. maja 2019
do 14. junija 2019
od 6. maja 2019
do 24. junija 2019
od 19. avgusta 2019
do 30. avgusta 2019

1. rok

učenci 9. razreda

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI
29. oktober–2. november:

prazniki in jesenske počitnice

24. december–2.januar:

prazniki in novoletne počitnice

8. februar:

praznik, Prešernov dan

25. februar–1. marec:

zimske počitnice

22. april:

praznik, velikonočni ponedeljek

27. april–3. maj:

prazniki in prvomajske počitnice

26. junij–31. avgust:

poletne počitnice

Delovne sobote po šolskem koledarju MIZŠ:
29. september:

nadomeščanje pouka prostega dne 24. 12. 2018

13. april:

pouk v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju

1. junij:

nadomeščanje pouka prostega dne 3. 5. 2019
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KOLEDAR ŠOLSKIH, REGIONALNIH TER DRŽAVNIH SREČANJ
IN TEKMOVANJ IZ ZNANJA
TEKMOVANJE
Angleški jezik
Bober (računalništvo)
Bralna značka
Cankarjevo priznanje
Cici vesela šola
Dominkovo priznanje (AST)
EKO kviz
Glasbena olimpijada
Kuhna pa to
Logika
Male sive celice
Nemški jezik
Preglovo priznanje (KEM)
Proteusovo priznanje (BIO)
Računam z Lili in Binetom
Raziskovalne naloge
Razvedrilna matematika
Sladkorna bolezen
Stefanovo priznanje (FIZ)
Šolski plesni festival
Španski jezik
Športna tekmovanja
Tekmovanje iz geografije
Tekmovanje iz prve pomoči
Tekmovanje iz zgodovine
Vegovo priznanje –
matematika (Kenguru)
Vesela šola PLUS
Zlata kuhalnica

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

Datumi tekmovanj so objavljeni na spletni strani Zavoda RS za šolstvo:
http://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja.
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DODATNI IN DOPOLNILNI POUK TER
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano
snovjo na zahtevnejši ravni, in pripravi na šolska tekmovanja.
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše
odsotnosti ali iz kakšnega drugega razloga težave s snovjo.
Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami in
posebej nadarjenim učencem
Šolska zakonodaja nam daje možnost, da posvetimo več skrbi učencem
z učnimi težavami ter nadarjenim učencem. Individualna in skupinska
pomoč potekata po urniku v času pouka ali izven njega.
KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH
DRUŽINA
Za otrokov razvoj so v največji meri odgovorni starši, zato je prav, da
odrašča v krogu svoje družine, v vzdušju razumevanja in ljubezni. Vendar
povsod ni tako. Veliko otrok je brez staršev, nekateri starši zanemarjajo
svoje otroke. V takih primerih država poskrbi zanje, nadomesti jim
starševsko skrb. Država pomaga tudi družinam, katerih otroci trpijo
pomanjkanje, ker starši nimajo dovolj sredstev za preživetje.
ŠOLA
Vsak učenec ima pravico do brezplačnega šolanja. V šoli vzgajamo v
duhu spoštovanja, razumevanja, strpnosti in prijateljstva.
PROSTI ČAS
Vsak učenec ima pravico do prostega časa, igre in razvedrila, ki so
primerni njegovi starosti. Lahko se druži z vrstniki, se udeležuje
kulturnega življenja in prireditev. Učenec je zaščiten pred ekonomskim
izkoriščanjem. Seveda pa svojih pravic do igre in razvedrila ne sme
zlorabljati. Ko s svojim ravnanjem ogroža pravice drugih in krši javni
red, to ni več igra. Od mladostne razigranosti do nasilja je včasih le
majhen korak.
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PREDMETNIK
PREDMET

1.
6
2
2

2
7
2
2
2

3.
7
2
2
2

3

3

3

Slovenščina
Tuji jezik – angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Spoznavanje okolja
Geografija
Zgodovina
Domovinska in držav.
kultura in etika
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in
tehnika
Kemija
Fizika
Matematika
Tehnika in
tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmeti
Neobvezni izbirni
predmeti
Oddelčna skupnost
SKUPAJ
Dopolnilni /dodatni
Število tednov

20
1
35

23
1
35

Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Št. tednov dejavnosti

4
3
3
5
3

4
3
3
5
3

4.
5
2
2
1,5
2

RAZRED
5.
6.
5
5
3
4
2
1
1,5
1
3

7.
4
4
1
1

8.
3,5
3
1
1

9.
4,5
3
1
1

1
1

2
2

1,5
2

2
2

1
2
3

4

3

4

3

2

5

3

5

1
1,5

2

2
2
4

3

3

4

4

4

2
2
4

2

1

1

2
2-3

2
2-3

2
2-3

3

1
3

1,5
3

1-2

1-2

1-2

0,5
26
1
35

0,5
26
1
35

0,5
29,5
1
35

0,5
28
1
35

0,5
29,5
1
32

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

0,5
24
24
1
1
35
35
DEJAVNOSTI
4
3
3
3
3
4
5
5
3
3
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PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI
1.














Prednostne naloge šole:
izboljšanje bralne pismenosti,
izboljšanje gibalnih sposobnosti učenk in učencev,
pridobivanje vseživljenjskih znanj,
uporaba sodobnih oblik in metod poučevanja,
upoštevanje učenčeve osebnosti na vseh ravneh,
naučiti učence, kako se učiti,
povečati vlogo in pomen sodelovanja s starši,
timsko delo strokovnih delavcev šole,
skrb za dobre medsebojne odnose,
aktivno povezovanje z osnovnimi šolami evropskih držav,
skrb za zdravo prehrano in zdravje,
urejanje šolskega prostora in okolice šole,
seznanjanje javnosti z delom šole.

2.
















Projekti
Ivo Lah,
Janez Kranjec,
Lojze Perko,
EKO ŠOLA kot način življenja,
Mreža zdravih šol,
Kulturna šola,
Shema šolskega sadja in zelenjave ter mleka,
Odgovorno s hrano,
Pomoč otrokom s težavami pri branju (Tačke pomagačke),
Varna šolska pot,
Prometna kača,
Prostovoljstvo,
Evropski teden mobilnosti,
Erasmus+,
Teden vseživljenjskega učenja.
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Športni program:
 Zlati sonček za učence 1., 2. in 3. razreda,
 Krpan za učence 4., 5. in 6. razreda,
 Naučimo se plavati (za učence 1., 3. in 5. razreda ter
neplavalce na predmetni stopnji),
 Veter v laseh,
 Dan druženja in gibanja vseh generacij,
 Tek podnebne solidarnosti,
 Simbioza giba.

ŠOLA V NARAVI
Razred
2. razred
4. razred

Termin
11.-13. 2. 2019
13.-15. 2. 2019
5.-9. 11. 2018
12.-16. 11. 2018

5. razred

10.-14. 9. 2018

6. razred

14.-18. 1. 2019

7. razred

september/
oktober 2018

8. razred

23.-26. 4. 2019

Program
naravoslovni
teden
naravoslovni
teden
športni teden
– plavanje
športni teden
– smučanje
doživljajski
dnevi
naravoslovni
teden

Kraj
CŠOD Lipa,
Črmošnjice
CŠOD Čebelica,
Dolenja vas pri Čatežu
Dom Rakovica,
Debeli Rtič
Dom Brinje,
Rogla
Lovski dom,
Zelše
CŠOD Soča, Tolmin

PLAVANJE
Razred

Termin

1. razred

1.-5. 4. 2019

3. razred

4.-8. 3. 2019
11.-15. 3. 2019

Program
Prilagajanje na
vodo
Plavalni tečaj
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Logatec
Ajdovščina
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PROGRAM NARAVOSLOVNIH, KULTURNIH IN ŠPORTNIH DNI
TER EKSKURZIJ
Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne,
tehniške dneve, šolo v naravi, ekskurzije itd.
1. RAZRED
KAJ-KAM

DEJAVNOST
Moja knjiga
KULTURNI
DNEVI

NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

Lutkovna predstava
Narodna galerija
Prireditev ob zaključku bralne
značke
Dober tek
Jaz in zdravje
Hribi in vode
Novoletni okraski
Izdelava igrač
Gradim – od načrta do hiše
Daljši pohod z nalogami
Igre na snegu
Spretnostna vožnja s kolesi/rolerji
Igre z žogo
Planinski pohod
Športno-tekmovalne igre
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ČAS
september/
oktober
oktober
maj
maj/junij
oktober,
november
po razporedu
junij
december
februar/marec
april
september
zimski mesec
maj
maj
junij
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2. RAZRED
DEJAVNOST
KULTURNI
DNEVI

NARAVOSLOVNI
DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI
ŠPORTNI
DNEVI

DEJAVNOST
KULTURNI
DNEVI
NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

KAJ-KAM

ČAS

Gledališka predstava
Pravljični dan
Obisk občinske knjižnice
Podelitev bralne značke
Vreme (v CŠOD)
Skrb za zdrave zobe in zdrava
prehrana
Živalski vrt
Likovne delavnice
Pohištvo
Uporabni izdelek (v CŠOD)
Jesenski pohod
Igre na snegu
Zimski orientacijski pohod (v CŠOD)
Štafetne igre
Igre z žogo
3. RAZRED
KAJ-KAM
Glasbena matineja
Grad Snežnik
Lutkovna delavnica
Mladi pesniki
Zdrav način življenja
Postojnska jama
Bližnja življenjska okolja
Promet – vozila
Novoletna delavnica
Različne ure
Jesenski pohod
Igre na snegu
Spomladanski pohod
Spretnosti z žogo
Štafetne igre

po dogovoru
februar
april
junij
februar
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po dogovoru
maj
december
januar
februar
september
zimski mesec
februar
maj
junij
ČAS
april
april
maj, junij
maj, junij
po dogovoru
oktober
marec, april
oktober
december
decem./januar
september
zimski mesec
april/maj
maj
junij
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DEJAVNOST
KULTURNI
DNEVI
NARAVOSLOVNI
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4. RAZRED
KAJ-KAM
ČAS
Gledališka predstava
december
Glasbene delavnice na Goričicah
april
Šolanje v preteklosti
maj
Čutila
oktober
Orientacija (CŠOD)
november
Raznolikost živega (CŠOD)
november
Vozilo na elastiko
november
Električni krog
januar
Lesena škatlica
marec
Voda in odpadki
marec/april
Igre z žogo, pohod (Cer., Gra.)
september
Pohod (Beg.)
Športno plezanje, lokostrelstvo
november
Zimski športni dan – pohod
januar/februar
Atletika
maj/junij
Športne igre
junij
5. RAZRED
KAJ-KAM
ČAS
Ogled obmorskega mesta
september
Ogled glasbeno-gledališke predstave decem./januar
Knjižni junaki – domače branje
junij
Življenje ob morju in v njem
september
Križna jama in maketa Cerkniškega
oktober
jezera
Rakov Škocjan
maj
Zračni upor – padalo in balon
oktober
Hladilna torba
januar
Hiša izročila
marec
Kolesarski poligon
april/maj
Šport. igre in orientacijski tek (LŠN)
september
Plavanje (LŠN)
september
Pohod na Slivnico
september
Zimski pohod
januar/februar
Atletske športne igre
junij
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6. RAZRED
KAJ-KAM
ČAS
Mesto Ljubljana
27. in 28. 5.
Jezikovni dan
marec/april
Cankarjeva Vrhnika
maj
Zdravstvena sistematika
po dogovoru
Arboretum Volčji Potok
3. in 4. 10.
Rastline na Pohorju (ZŠN)
januar
Novoletne delavnice
november
Snežne skulpture (ZŠN)
januar
Bogastvo gozda (ZŠN)
januar
Geometrija v naravi
april
Plavanje – Koper
september
Atletika
september
Smučanje, drsanje, pohod, sankanje,
januar/februar
tek na smučeh
Veleslalom (ZŠN)
januar
Igre z žogo
junij
7. RAZRED
KAJ-KAM
ČAS
Tolkala v orkestru
9. 10.
Notranjski muzej
marec/april
Moj domači kraj
maj
Zasvojenost
oktober
Doživetje v naravi
oktober
Evropska vas
maj
Drevesa v našem življenju
april
Ustvarjamo v lesu
april
Obdelava podatkov
junij
Gonila v strojih
junij
Plavanje – Koper
september
Atletika
september
Smučanje, drsanje, pohod, sankanje,
januar/februar
tek na smučeh
Igre z žogo
maj
Pohod na Špičasto Stražišče
junij
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KULTURNI
DNEVI
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DNEVI
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DNEVI
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DNEVI

8. RAZRED
KAJ-KAM
Prosto po Prešernu
Tolminski muzej (CŠOD)
Po poti kulturne dediščine
Trst
Botanični vrt
Zdravstvena sistematika
Varna raba interneta
Nebo in zemlja (CŠOD)
Preživetje v naravi (CŠOD)
Moja izbira, moja pot
Plavanje – Koper
Atletika
Smučanje, drsanje, pohod, sankanje,
tek na smučeh
Lokostrelstvo, kolesarstvo (CŠOD)
Paraolimpijski športni dan
9. RAZRED
KAJ-KAM
Sprehod po Trubarjevi domačiji
Obisk knjižnega sejma v Ljubljani
Zgodovina Slovencev
Zobna sistematika/Zdrava spolnost
Krajinski park Strunjan
Geometrijska telesa
Svet poklicev
Antonijev rov in topilnica Hg
Naravoslovno-tehniške delavnice
Ustvarjalne delavnice
Plavanje – Koper
Atletika
Pohod – Snežnik
Smučanje, drsanje, pohod, sankanje,
tek na smučeh
Igre z žogo
28
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ČAS
december
22.-26. 4.
maj
9. in 10. 4.
7. maj
po razporedu
oktober
april
april
april
september
september
januar/
februar
april
maj
ČAS
november
november
marec/april
po razporedu
19. in 20. 11.
april
4. oktober
november
januar
junij
september
september
sept./oktober
januar/
februar
maj
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INTERESNE DEJAVNOSTI
INTERESNA DEJAVNOST

DAN IN URA

29
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ŠOLSKA PRAVILA
ČE VSI UPOŠTEVAMO PRAVILA LEPEGA VEDENJA, NAM JE V ŠOLI
PRIJETNO

◊
◊
◊
◊

ŠOLA KLIČE …
Pazim, da se pravočasno odpravim v šolo.
Upoštevam cestno-prometne predpise, ko prečkam cesto.
Kot učenec – vozač sem se dolžan redno vključevati v organizirano
varstvo vozačev in previdno čakati na avtobus.
V prostih urah sem se dolžan vključiti v organizirano varstvo.
Pozdravljam znance ob poti.
Skrbim za zelenice tudi tako, da hodim po uhojenih poteh in da z
njih odstranjujem smeti.
Preden mirno vstopim v garderobo, si temeljito očistim čevlje.
Svoja oblačila odlagam na določen (označen) prostor.
V garderobi in na hodnikih upoštevam navodila dežurnega učitelja
in dežurnega učenca.
Po stopniščih in hodnikih pozdravljam učitelje in vse ostale
zaposlene na šoli ter hodim po desni strani.
V učilnici si pred začetkom ure pripravim učne pripomočke.
V šolskem učbeniku ne podčrtujem.
Po zvonjenju počakam na svojem mestu.
Kadar sem reditelj, pridem prvi v učilnico in jo zapustim zadnji.

2.

NAVODILA ZA USPEŠNO UČENJE

1.

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊







KAKO SE LOTIM UČENJA?
Pred učenjem si pripravim prostor za učenje. Prostor mora biti
dovolj svetel in ravno prav topel.
Na delovni mizi ne sme biti odvečnih stvari.
Vedno sem učim v istem prostoru in ob istem času.
Pred učenjem nove snovi ponovim staro.
Vnaprej si določim kratke odmore med učenjem (npr. po 40
minutah učenja 5–10 minut odmora). Med odmorom lahko
popijem malo vode ali sadni sok.
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Pri učenju uporabljam naslednji način: pregledam vsebino in jo
razdelim na manjše dele, preberem in podčrtam glavne misli,
obnovim, kar sem prebral, ponavljam.
Po vsaki učni uri ponovim predelano snov. Snov ponovim še enkrat
čez eno uro, naslednji dan …
KAKO SI NAUČENO NAJBOLJE ZAPOMNITI?
Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce.
Temeljito in glasno preberem težke odlomke.
Pojasnim si nerazumljive besede (s slovarjem, vprašam učitelja,
starše).
Čim več si poskušam predstavljati v mislih.
O snovi se pogovarjam skupaj s sošolci.
Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim načrta.
KAKO POSTANEM USPEŠNEJŠI V ŠOLI?
Redno obiskujem pouk.
Vedno nosim s seboj ustrezne šolske potrebščine.
Sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago.
Zapišem si, kar učitelj narekuje ali napiše na tablo.
Redno pišem domače naloge in skrbim za urejenost zvezkov.
Zapiske doma dopolnim z izpiski iz učbenika.
Spat grem ob primerni uri, da sem naslednje jutro spočit.

3. ODMOR PONUJA …
 O točnosti začetka in konca odmora odloča šolski red.
 Kljub zvonjenju moram počakati na mestu, da učitelj zaključi pouk.
 V odmoru se pripravljam na naslednjo uro.
 V glavnem odmoru grem lahko v športno dvorano ali na dvorišče,
če je lepo vreme, da se razgibam, ter v knjižnico po zanimivo
branje.
 Zaradi svoje lastne varnosti in zaradi varnosti drugih ne smem
zapuščati šolskega prostora, dokler se ne konča pouk.
 Če ne malicam v šoli, si hrano prinesem od doma, da nisem lačen.
 Pred malico si umijem roke. Pripravim si prostor za malico
(pogrnem prtičke …). Sam počistim prostor, kjer sem malical.
 Med prehranjevanjem se ne sprehajam po šoli.
 Na malico prihajam in od tam odhajam kulturno.
 Ob zvonjenju sem spet na svojem prostoru v učilnici.
31

Osnovna šola Notranjski odred Cerknica s podružnicama
Maksim Gaspari Begunje in »11. maj« Grahovo

◊
◊
◊
◊
◊
◊

◊
◊

Publikacija 2018/19

Pred kosilom si umijem roke.
Če je vrsta, se postavim za zadnjim učencem.
Nikoli se ne vrivam, ker vem, da vsakdo želi čim prej jesti.
Vzamem pladenj s priborom in prtičkom ter si kulturno naložim
hrano, ki mi jo pripravi kuharica.
V jedilnici imam stalni prostor.
Pri mizi zaželim součencem, naj jim jed dobro tekne. Med obrokom
se dostojno obnašam. Že pri mizi na pladnju delno pospravim
(hrano dam skupaj, očistim pladenj), pladenj s posodo odnesem na
za to pripravljeno mizo in odvečno hrano stresem v vedro.
Le dežurni učenec odnaša posodo k pomivalnemu koritu.
Po kosilu si umijem roke in takoj odidem k pouku, h krožku oziroma
domov.

4. PRIREDITEV BOGATI …
◊ Preden odidem na prireditev, moram biti seznanjen z njeno vsebino
in namenom.
◊ Na prireditev grem skupaj s sošolci v spremstvu učitelja.
◊ Torbo pustim ali jo odnesem v drug prostor po navodilih učitelja.
◊ Četudi me prireditev ne zanima, vem, da bonton zahteva, da
ostanem miren do konca, da ne motim ostalih.
◊ Prireditveni prostor zapustim mirno brez prerivanja.
5. INTERESNE DEJAVNOSTI POPESTRIJO …
◊ Sam se odločim, h kateri interesni dejavnosti se bom prijavil.
◊ Dokler traja interesna dejavnost, jo redno obiskujem. Če v njej ne
želim več sodelovati, se o tem pomenim z mentorjem.
◊ Zame je dobro, če sem vključen vsaj v eno interesno dejavnost.
6. TUDI IZLET POUČUJE …
◊ Na vsakem izletu se kulturno vedem, saj tako omogočam varnost
sebi in svojim sovrstnikom.
◊ Spremljam učiteljeve (vodnikove) besede.
◊ Pri oddelčni skupnosti se s sošolci in razrednikom predhodno
pogovorimo o ciljih izleta, obleki, obutvi, žepnini …
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NAVODILA ZA DEŽURSTVO UČENCEV ŠOLE
 Dežurstvo v avli matične šole opravlja učenec predmetne stopnje in
traja od 7.30 do 14.15, neprekinjeno tudi med odmori. V primeru
odsotnosti učencev predmetne stopnje, dežurstvo opravljajo učenci
5. razreda. Na podružnici v Begunjah učenec (4.–5. r.) opravlja
dežurstvo od 7.30 do 11.25. Na podružnici v Grahovem opravlja
dežurstvo učenec (5.–9. r.) od 7.30 do 14.10.
 Dežurni učenec dobi dnevnik dežurstva (list) v tajništvu, na
podružnici v Grahovem in Begunjah pa v zbornici.
 Dežurni učenec raznaša po razredih obvestila, ki jih dobi od
strokovnih delavcev šole, pomaga pri raznašanju malice.
 Dežurni učenec poskrbi, da seznami o prisotnosti učencev
pravočasno pridejo v računovodstvo.
 Dežurni učenec je do obiskovalcev vljuden. Zaprosi jih, da se
predstavijo z imenom in priimkom, povedo, h komu so namenjeni,
ter navedejo namen njihovega obiska. Poleg tega na dežurni list
zapiše tudi uro njihovega prihoda in odhoda. Če je potrebno,
dežurni učenec pospremi obiskovalca do osebe, h kateri je
namenjen.
 Vse osebe, ki vstopajo v šolo, so dolžne posredovati dežurnemu
učencu zahtevane podatke. Če obiskovalci ne bi upoštevali zahtev
dežurnega učenca oz. hišnega reda, se jim vstop v šolo ne dovoli.
Dežurni učenec je v takem primeru dolžan takoj poklicati najbližjega
delavca šole oz. dežurnega učitelja, ki je dolžan dežurnemu učencu
pomagati.
 Dežurni učenec ne sme klicati učencev in učiteljev med poukom iz
učilnic, v nujnih primerih se takoj poveže z upravo šole.
 Dežurni učenec mora paziti na red in čistočo na šoli.
 Če učenci kršijo pravila hišnega reda, dežurni učenec vpiše ime in
priimek kršitelja in vrsto kršitve. V takih primerih takoj obvesti
upravo šole. Zapiše tudi učence, ki med poukom zapuščajo šolo ali
pridejo kasneje.
 V območju šolskega prostora (območje stavbe in zunanjih šolskih
površin) v skladu z zakonom ni dovoljeno kaditi.
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 Če dežurni učenec ugotovi ali kako drugače zazna, da je posamezni
učenec poškodoval šolsko lastnino, takoj obvesti tajništvo in
dežurnega učitelja ter dogodek vpiše v dnevnik dežurnega učenca.
 Dežurni učenec po končanem dežurstvu odda podpisani dnevnik
dežurnemu učitelju. Brez podpisa dežurnega učitelja ni mogoče
zaključiti dežurstva.
 Samovoljno zapuščanje prostora za dežuranje ni dovoljeno.
Dogovorjena pravila so del našega hišnega reda, so nujna in se jih
bomo držali, ker smo dolžni zaščititi varnost naših učencev, delavcev
šole in našo šolsko lastnino.
KAM SE ŠE LAHKO OBRNETE PO POMOČ?
Center za socialno delo Cerknica, Partizanska 1, Cerknica
 01/70-50-400
Policijska postaja Cerknica, Cesta v Dolenjo vas 3, Cerknica
 01/70-90-670
Zdravstveni dom Cerknica, Cesta 4. maja 17, Cerknica
 01/70-50-100
Svetovalnica za mlade v stiski, ZD Cerknica – Loška dolina
 01/70-50-150
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Gotska 18,
Ljubljana,  01/58-37-500
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (MISSS),
Kunaverjeva 2, Ljubljana,  01/510-16-75 (vsak dan od 8.00 do 17.00)
Dispanzer za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine,
Posvetovalnica za mlade, Metelkova 9, Ljubljana,  01/47-23-812
Center za mentalno zdravje, Zaloška c. 29, Ljubljana,  01/58-74-900
Telefonski klic v duševni stiski  01/520-99-00
UP, Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem,
Miklošičeva 16, Ljubljana,  01/43-42-570
Izida, Pomoč pri odločitvi za določen poklic, poklicno svetovanje,
Kotnikova 2, Ljubljana  031/649-137
Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilje,  080-11-55
TOM telefon za otroke in mladostnike,  116-111 – brezplačni klic
(vsak dan od 12.00 do 20.00)
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