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RAZPORED UR
ZAP. ŠT. URE

TRAJANJE

ODMOR

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7.40 – 8.25
8.30 – 9.15
9.30 – 10.15
10.20 – 11.05
11.20 – 12.05
12.10 – 12.55
13.00 – 13.45
14.00 – 14.45

8.25 – 8.30
9.15 – 9.30 (malica)
10.15 – 10.20
11.05 – 11.20 (rekreativni odmor)
12.05 – 12.10
12.55 – 13.00
13.45 – 14.00
/

Kadar imajo učenci 6. in 7. uro izbirne predmete, lahko po dogovoru z
učiteljem odidejo na kosilo ob 12.55. Takrat trajata 6. in 7. ura od 13.10 do
14.45, odmor pa je od 13.55 do 14.00.
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ŠOLSKEMU LETU 2018/2019 NA POT
Kdor se učenju posveča, se iz dneva v dan veča.
– Lao Tse –

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši. Dobrodošli v šolskem letu
2018/2019.
Verjamem, da vsak izmed nas vstopa vanj z novimi cilji, z zastavljenimi
načrti in željami.
In prav gotovo si jih vsak želi uresničiti, če že ne preseči. Merilo znanja, ki
mladim odpira vrata v svet, pa naj ne bodo zgolj ocene zapisane v
spričevalih na koncu šolskega leta.
Naj bo merilo tudi zavest o vloženem delu, pridobljene izkušnje in odnosi, v
katerih nenehno dozorevamo.
Skupaj bomo hodili po poti do novih znanj, hkrati pa razvijali nove
spretnosti in veščine. Najboljše poti sicer niso vedno tudi najlažje,
postanejo pa lahko mnogo prijetnejše, če vemo, da po njih ne stopamo
sami. Z nastopom meseca septembra je napočil čas, da se podamo v svet
novih znanj, starih in novih prijateljstev, čas obveznosti, odgovornosti, pa
tudi nasmeha in veselja.
Izkušnje kažejo, da lahko dobro sodelovanje med učitelji in starši veliko
prispeva k boljšemu počutju in uspehu otrok, zagotavlja pa tudi manj
najrazličnejših težav in lažje spoprijemanje s problemi, s katerimi se
srečujemo vsi mi.
Le s skupnimi močmi bomo lahko sledili vrednotam, ki nam največ
pomenijo.
Naj nas torej k dobrim odnosom, uporabnemu znanju in napredku vodijo
spoštovanje, pravičnost, resnica in poštenje.
Želim si, da bi v našo šolo prihajali srečni in zadovoljni ter da bi lahko tudi v
prihodnjem šolskem letu s ponosom trdili, da je naša šola dobra, prijazna in
urejena, skratka šola dobrih ljudi.
Vsem skupaj želim uspešno šolsko leto 2018/2019.
Tomaž Čeplak, ravnatelj
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OSNOVNI PODATKI O ŠOLI
USTANOVITELJ, ŠOLSKI OKOLIŠ IN ŠOLSKI PROSTOR
Ustanovitelj Osnovne šole Kamnica je Mestna občina Maribor. Po odloku o
ustanovitvi šole je zavod ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
splošnega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območji KS Kamnica in
KS Bresternica-Gaj.
Šola razpolaga s 5100 m2 notranjih prostorov (šolska stavba, telovadnica …)
ter približno 3 ha zunanjih površin. To je prostor, v katerem šola prevzema
odgovornost za učence med časom pouka.
VARNA POT V ŠOLO
Učenci se ob prihodu v šolo držijo cestno – prometnih predpisov, hkrati pa
se vedejo primerno, tako da ne ogrožajo prometa. Ko se prične odcep za
šolo, se učenci napotijo po levi strani (v smeri šole) na pločnik in po njem
do šole, saj s tem ne ovirajo prometa, ki se odvija po cesti. Vhod v šolo je
samo s sprednje strani, torej skozi glavni vhod.
Otroci ne smejo samostojno sodelovati v prometu do starosti 7 let. Zato
morajo imeti na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo
polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, in
mladoletniki, če to dovolijo starši. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne
šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce
v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši. V tem primeru starši
izpolnijo obrazec, ki ga prejmejo pri ravnatelju šole ali njegovi pomočnici.
Otroci morajo ponoči in ob zmanjšani vidljivosti med hojo ob cesti nositi na
vidnem mestu odsevnik. Otroci prvega in drugega razreda osnovne šole
morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika tudi rumeno rutico,
nameščeno okoli vratu.
PREVOZI UČENCEV
Do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole so upravičeni:
 učenci, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km, znotraj
njihovega šolskega okoliša,
 učenci, katerih pot v šolo je ne glede na oddaljenost prebivališča od šole
po odločitvi pristojnega organa za preventivo v cestnem prometu
opredeljena kot nevarna znotraj njihovega šolskega okoliša,
 učenci 1. razreda osnovne šole, katerih prebivališče je od šole oddaljeno
več kot 700 metrov, razen če posebne okoliščine terjajo brezplačen
prevoz tudi v primeru manjše oddaljenosti, znotraj njihovega šolskega
okoliša,
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 učenci s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njihovega
prebivališča od šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi,
 učenci, ki obiskujejo obvezni pouk plavanja (brezplačen prevoz od šole
do kopališča in nazaj).
Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem
prebivajo, imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim
pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem
prebivajo.
Policijska postaja Maribor I je tudi letos izdelala oceno ogroženosti otrok
na poti v šolo za učence, ki obiskujejo OŠ Kamnica na relaciji: Savič - Vinarje
- Kamnica, Rošpoh - Kamnica, Potočnik- Kamniška graba - Kamnica, Medič Kamniška graba - Kamnica, Urban - Kamnica - Bresternica - Kamnica, Gaj Bresternica - Kamnica, Sredma - Bresterniška graba - Bresternica - Kamnica,
Srednje - Na Jelovec - Bresternica - Kamnica in Zgornji Slemen - Kamnica,
Lucijin breg 20g, Pod Urbanom 3, Pod vinogradi, Koroška cesta,
Elektrarniška ul. do OŠ Kamnica.
Na podlagi Smernic za šolske poti Javne agencije RS za varnost prometa in
ocene ogroženosti otrok na šolski poti Policijske postaje Maribor I Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje, da so otroci na relaciji
Savič - Vinarje - Kamnica, Potočnik - Kamniška graba - Kamnica, Medič Kamniška graba - Kamnica, Urban - Kamnica, Bresternica - Kamnica na poti
v šolo in domov ogroženi v cestnem prometu.
Relacije Gaj - Bresternica - Kamnica, Sredma - Bresterniška graba Bresternica - Kamnica, Srednje - Na Jelovec - Bresternica - Kamnica in
Zgornji Slemen - Kamnica pa so relacije nad 4 km in imajo otroci zaradi
oddaljenosti pravico do organiziranega prevoza v šolo in domov.
Šolske poti na relaciji Pod vinogradi, Koroška cesta in Elektrarniška ul.
ustrezajo kriterijem za vzpostavitev šolske poti. Kriterijem za vzpostavitev
šolskih poti ustrezajo tudi vse javne ceste Kamnica - Kungota do hiš z
naslovi Cesta v Rošpoh in Lucijin breg, vključno z naslovom Rošpoh del 86,
86a in 86b in Pod Urbanom 3. Do ostalih naslovov Rošpoh del pa za enkrat
še ni mogoče vzpostaviti varnih šolskih poti.

ŠOLO UPRAVLJAJO
RAVNATELJ IN POMOČNIK RAVNATELJA
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Pomočnik ravnatelja
opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj. Nadomešča
ravnatelja v njegovi odsotnosti.
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SVET ŠOLE
Svet šole opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. Svet
šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja,
trije predstavniki staršev ter pet predstavnikov šole. Svet šole se sestaja po
potrebi. Predsednica sveta šole je Ksenija Odreitz.
SVET STARŠEV
Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu
ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa
razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja
o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z
vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja
druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Je posvetovalni organ
ravnatelja šole in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Predsednik
sveta staršev se izvoli za vsako šolsko leto posebej. Svet staršev se
praviloma sestaja teden dni pred govorilnimi urami učiteljev s starši.
Sestanke ima predvidoma vsaka dva meseca.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
UČITELJSKI ZBOR, ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR, STROKOVNI AKTIVI
Učiteljski zbor šole sestavljajo strokovni delavci šole, torej učitelji in drugi
strokovni delavci (svetovalna delavka, specialni pedagoginji, knjižničarka,
organizatorka šolske prehrane). Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo
strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem
oddelku. Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.
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 zakonom.

RAZREDI IN RAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
1. a
2. a
3. a
4. a
6

Ksenija ODREITZ
Stanka DAMJAN
Tatjana ABRAMENKO
Irena ŽUNKO

1. b
2. b
3. b
4. b

Maja STIBRIČ
Minja ROBIČ
Majda KREŠEVIČ
Mateja KOLARIČ
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5. a
6. a
7. a
8. a
9. a

Polonca VESENJAK
Dragan RAIČEVIĆ
Janja AMBROŽIČ
Mateja CERJAN
Karmen PODREKAR

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

Siniša BRKIČ
Karmen ZINRAJH
/

Danijel KORPAR
Gabrijela ČEH

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Roditeljska sestanka bosta predvidoma dva, sicer pa se bomo srečevali še
na govorilnih urah, ki bodo praviloma vsak drugi torek v mesecu (razen
februarja in junija) ter na drugih različnih srečanjih. 1. decembra 2018
bomo pripravili BAZAR s kulturnim programom, 8. januarja 2019 pa bomo
pripravili predavanje za starše, predavala bosta Leonida in Albert Mrgole.
Na pogovor z učitelji lahko pridete tudi ob rednih dopoldanskih govorilnih
urah, lahko pa se tudi dogovorite za izredni individualni pogovor z učitelji.
Seznam rednih dopoldanskih govorilnih ur učiteljev je objavljen na spletni
strani šole.
V primeru, da se govorilne ure oz. roditeljski sestanek ne bodo izvedli v
terminu, kot je zapisano spodaj, vas bomo o tem še posebej obvestili.
GOVORILNE URE

5. 9. 2018
6. 9. 2018
9. 10. 2018
13. 11. 2018
11. 12. 2018
8. 1. 2019
12. 3. 2019
9. 4. 2019
7. 5. 2019
8. 5. 2019

RAZREDNA STOPNJA
(1. r - 5. r)

PREDMETNA STOPNJA
(6. r - 9. r)

17.00 - roditeljski sestanek
/
/
17.00 - roditeljski sestanek
16.30
17.00
16.30
17.00
16.30
17.00
17.00 – predavanje za starše in govorilne ure
16.30
17.00
16.30
17.00
17.00 – roditeljski sestanek
/
/
17.00 – roditeljski sestanek
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PREDSTAVITEV PROGRAMA
PREDMET/ ŠTEVILO UR NA TEDEN

RAZRED
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OBVEZNI PROGRAM
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

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

GEOGRAFIJA

1

2

1,5

2

ZGODOVINA

1

2

2

2

1

1

ANGLEŠČINA

2

LIKOVNA UMETNOST

2

2

2

GLASBENA UMETNOST

2

2

2

DRUŽBA

1,5 1,5
2

3

DOM. IN DRŽAV. KULT. IN ETIKA
SPOZNAVANJE OKOLJA

3

3

3

FIZIKA

2

PREDMET/ ŠTEVILO UR NA TEDEN

2

RAZRED
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OBVEZNI PROGRAM
KEMIJA
BIOLOGIJA
NARAVOSLOVJE
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

3

ŠPORT

3

3

3

3

2

1,5

2

2

3

2

1

1

2

2

3

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
GOSPODINJSTVO

2

1

1,5

3

3

PREDMET 1

2/1 2/1

PREDMET 2 in 3

1

ODDELČNA SKUPNOST

1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2
2/1
1
0,5

DNEVI DEJAVNOSTI
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

RAZŠIRJENI PROGRAM
TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

2

TUJI JEZIK NEMŠČINA

2

ŠPORT, TEHNIKA, UMETNOST
DODATNA POMOČ OTROKOM S
POSEBNIMI POTREBAMI

1

1

2

2

1

0,5 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

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO, ŠOLA V NARAVI

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Šola organizira dopolnilni in dodatni pouk, skupaj eno uro tedensko na
oddelek. Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri
učenju, medtem ko je dodatni pouk namenjen tistim, ki presegajo
določene standarde znanja. Za slednje izvajamo tudi posebni program za
nadarjene učence.
FAKULTATIVNI IN TEČAJNI POUK
Šola svojim učencem ponuja učenje nemščine v obliki fakultativnega
pouka od 3. do 6. razreda.
Prav tako šola ponuja kot fakultativni predmet učenje računalništva za
učence od 4. do 6. razreda, učenci nižjih razredov lahko računalništvo
izberejo kot interesno dejavnost, učenci višjih razredov lahko računalništvo
izberejo kot izbirni predmet.
Za učence 1. razreda šola v povezavi z Mestno občino Maribor izvaja 20
urni tečaj plavanja, za 3. razrede je 20 urni tečaj plavanja opredeljen v
programu osnovne šole, za učence 5. razreda pa organiziramo še
kolesarski izpit. Učenci 1. razreda bodo imeli tečaj plavanja od 24. 9. 2018
do 5. 10. 2018 med 12.00 in 13.00, učenci 3. razreda pa od 5. 11. 2018 do
16. 11. 2018 med 10.15 in 11.45.
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam
in interesom učencev. Šola ponudi učencem 7., 8., in 9. razreda obvezne
izbirne predmete družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovnotehničnega sklopa. Izbor predmetov je odvisen od zanimanja zanj.
Učenec si izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi
tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Učencu ni potrebno izbirati predmetov
iz posameznih sklopov ampak lahko izbere vse ure iz enega sklopa. Če si
učenec izbere tri izbirne predmete, morajo vse ocene biti pozitivne.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.
Učenec je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa
le delno. V tem primeru morajo starši po junijskem roku za vpis v glasbeno
Osnovna šola KAMNICA, šolska publikacija za šolsko leto 2018/2019
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šolo do 30. 6. vsako leto na osnovno šolo posredovati pisno vlogo, ki ji
predložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Tudi v tem šolskem letu izvajamo neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik angleščina v 1. razredu, neobvezne izbirne predmete v 4., 5. in 6. razredu
in neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik - nemščina v 7., 8. in 9.
razredu.
Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do
konca šolskega leta in je tudi ocenjen iz tega predmeta, ocena se vpiše v
redovalnico.
Glede na število prijav bomo v 4., 5. in 6. razredu izvajali neobvezne
izbirne predmete umetnost, tehniko in šport.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Na šoli izvajamo različne interesne dejavnosti. Izvedba posameznih
interesnih dejavnosti je odvisna od števila prijavljenih učencev. Za izvajanje
sta na voljo za vsak oddelek dve uri tedensko, učenci pa se za posamezno
interesno dejavnost odločijo na podlagi ponudbe, ki jo prejmejo ob začetku
pouka v tekočem šolskem letu.
K interesnim dejavnostim se seveda lahko priključijo še kadarkoli med
šolskim letom, če je v skupini še prostor.
Opozorili bi vas še na obšolske dejavnosti. To so dejavnosti, ki jih na šoli
izvajajo zunanji izvajalci, in ki niso del interesnih dejavnosti. Starše o
ponudbi obveščamo preko dopisov in letakov na oglasnih deskah. Običajno
so takšne dejavnosti plačljive.
RAZŠIRJEN PROGRAM – ZDRAVJE, GIBANJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN
FIZIČNO POČUTJE OTROK
Na šoli smo pristopili v poskus uvajanja razširjenega koncepta področja
Zdravje, gibanje za dobro psihično in fizično počutje otrok. Cilj koncepta je,
da ponudimo dejavnosti za preprečevanje in odpravljanje negativnih
posledic današnjega načina življenja in jih s tem spodbudimo k zdravemu
življenjskemu slogu ter pozitivno vplivamo na njihovo duševno zdravje.
Področje Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje v
razširjenem programu šole predstavlja čas in prostor, dostopen vsem
učencem. Sestavljen je iz treh sklopov: gibanje, hrana in prehranjevanje in
zdravje in varnost.
ŠOLA V NARAVI
Šola v naravi (v nadaljevanju ŠVN) je del razširjenega programa, učenci se
je udeležijo prostovoljno. Glede na normative in standarde ter veljavne
10
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pravilnike določimo ceno ter prispevek posameznega učenca za to obliko
dela.
Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, organiziramo aktivnosti na šoli.
Pred izvedbo šole v naravi starši podpišejo sodelovanje otroka v šoli v
naravi. V dopisu, ki ga starši podpišejo, so opredeljeni cilji in dejavnosti,
načini zagotavljanja varnosti in cena. Starši s svojim podpisom izkažejo
strinjanje z navedenim.
V letošnjem šolskem letu bomo predvidoma organizirali:
RAZRED

KRAJ

TERMIN

VSEBINA

2.
3.
5.
8.

Krajnska Gora
RTSC Jakec
VIRC Poreč
CŠOD Gorenje

11. 6. 2019 – 14. 6. 2019
17. 9. 2018 – 21. 9. 2018
10. 9. 2018 – 14. 9. 2018
25. 3. 2019 – 29. 3. 2019

naravoslovje
naravoslovje
plavanje
smučanje

Starši učencev 5. razreda lahko pri svetovalni delavki zaprosijo za
subvencioniranje šole v naravi, ko se pričnejo aktivnosti za njeno izvedbo.
Šola lahko delno ali v celoti pokrije stroške šole v naravi, pri tem pa
odločitev temelji na Kriterijih za dodelitev sredstev za subvencioniranje
šole v naravi, ki jih je sprejel svet Osnovne šole Kamnica. Sredstva, ki so
namenjena sofinanciranju in subvencioniranju šole v naravi 5. razreda
prejmemo iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

DNEVI DEJAVNOSTI
V vsakem razredu je za dneve dejavnosti (DD) namenjeno 15 dni oziroma
pripadajoče število ur. Dneve dejavnosti še pred pričetkom šolskega leta
določijo posamezni strokovni aktivi. V 1. VIO se dnevi dejavnosti časovno
predvsem prilagajajo učnemu načrtu (UN).
V primeru, da je potreben za izvedbo dneva dejavnosti finančni prispevek
staršev, stroške starši plačajo skupaj s položnico za prehrano, razen v
primerih, ko lahko strošek poravnajo na kraju samem (vstopnine…).
V sredo, 13. 6. 2018, bomo pouk za učence od 4. do 9. razreda izvedli na
drugi lokaciji, za učence od 1. do 3. razreda pa bomo pouk na drugi lokaciji
izvedli v sredo, 20. 6. 2018, o tem pa boste starši še pisno obveščeni.
ŠPORTNI DNEVI
RAZRED
5.
2., 3., 5.
1.

VRSTA
plavanje v okviru ŠVN
pohod v okviru ŠVN
športne igre
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1. do 9.
2.
3.
4. do 9.
1. do 3.
4.
1.
4.
6. do 9.
5.
6. do 9.
9.
1. do 4., 6. do 8.

pohod in druženje s starši
jesenska razstava na BTŠ
plavanje v okviru plavalnega tečaja
zimski športni dan
zimski športni dan
atletika
pohod
orientacijski pohod
plavanje, aerobika, fitnes, bowling…
kolesarstvo
atletsko šolsko tekmovanje
maturantska parada/priprava na valeto
športne igre
KULTURNI DNEVI

RAZRED
4. do 9.
6. do 9.
1. do 5.
vsi
1.
3.
1. do 3.
2.

VRSTA
pogovor o filmu in ogled kino predstave
predstava v SNG MB – Gledališče od Ž do A
ogled predstave Obuti maček
plesne delavnice
ogled kulturne ustanove
zaključna prireditev Kulturni dnevnik
kino v šoli
obisk pri Mojstru Janezu v okviru ŠVN

Pripravili bomo tri proslave za učence:
 Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 21. 12. 2018.
 Proslava ob kulturnem prazniku 6. 2. 2019.
 Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2019.
Pripravili bomo tudi prireditve za starše:
 Bazar s kulturnim programom 1. 12. 2018.
 Prireditev ob kulturnem prazniku in podelitev priznanj ZLATO JABOLKO
na temo ZDRAVO ŽIVLJENJE 6. 2. 2019.
 Zaključna prireditev za starše 5. 6. 2019.

12
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NARAVOSLOVNI DNEVI
RAZRED
4.
1.
7.
6.
8.
9.
5.
2., 3.
9.
6.
7.
8.
6.
7.
8. in 9.
1., 3.
4.
5.
5.
2.
4.
1. do 3.

VRSTA
zobna preventiva
gozd
fizikalne in kemijske vsebine
snovni in energijski toki; agregatna stanja
Ekonomska šola (kemijske in biološke delavnice)
Palfinger
raziskovanje morske obale
naravoslovni dan v okviru ŠVN
odraščanje in spolna vzgoja
Živilska šola
Akvarij - terarij
Center eksperimentov MB park
kako dobro poznamo rastline
ekosistemi v našem okolju in orientacija
Vojašnica generala Maistra
Kresnička
Botanični vrt Pivola
kolo
Dan zemlje – čistilna naprava
travnik
Logarska dolina
življenjska okolja – pouk na drugi lokaciji
TEHNIŠKI DNEVI

RAZRED
3.
6.
8.
9.
5.
vsi
1., 2.
4.
7.
9.

VRSTA
tehniški dan v ŠVN
izdelki iz papirja
izdelki iz odpadnega materiala - kovine
SERŠ
izdelki iz odpadne embalaže
izdelki za bazar
Izdelki za bazar
konstrukcijske zbirke
električna energija in porabniki
Gimnazija Ruše
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4.
6.
7.
8.
1. do 3.
4.
6.
7.
8.
9.
5.
5.

snovi
ročne spretnosti – izdelki iz cofov
izdelki iz odpadnega materiala-umetne snovi
ročne spretnosti
razredne delavnice ob materinskem dnevu
elektrika in magneti
izdelki iz lesa
ročne spretnosti
prometna varnost
izdelki iz odpadnega materiala
konstrukcijske zbirke gonila
tekstil in oblačenje

TEKMOVANJA IN NATEČAJI
Naši učenci se bodo tudi v tem šolskem letu udeležili različnih tekmovanj iz
znanja ter športa.
S starši se bomo dogovorili o načinu udeležbe njihovih otrok na takšnih
tekmovanjih, še posebej tistih, ki se bodo odvijali izven šole. V takšnih
primerih otroke na tekmovanja praviloma pripeljejo starši. V nasprotnem
primeru šola organizira prevoz (zunanji izvajalec), stroške prevoza pa
praviloma krijejo starši.
Učenci, ki se želijo udeležiti posameznih natečajev, se oglasijo pri učiteljih,
ki so usposobljeni za posamezna področja.
Natečaji z vseh področij, ki na šolo prihajajo vso šolsko leto, bodo
objavljeni na šolski spletni strani in oglasni deski na šoli.

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
IME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
14

Tara
Tatjana
Janja
Siniša
Ajda
Mateja
Gabrijela
Stanka
Katja
Veronika
Gregor

PRIIMEK

ABRAHAM
ABRAMENKO
AMBROŽIČ
BRKIČ
BRUMEN
CERJAN
ČEH
DAMJAN
DOBOVŠEK
GOMBOC
HARTMAN

DELOVNO MESTO

OPB
RP
GUM – GLP – OPB
RP
ŠPO – učiteljica v RaP
BIO – KEM – POK – OPB
SLJ – NI1 – NI2 – NI3
RP – TVZ
specialna pedagoginja
specialna pedagoginja
dopolnjevanje ŠVZ
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Nataša
Mateja
Danijel
Nataša
Majda
Breda
Ksenija
Milan
Karmen
Nastja
Karolina
Dragan
Metoda
Minja
Urška
Katja
Maja
Petrina
Zdenka
Polonca
Darja
Vinka
Karmen
Jasna
Irena

HAUPTMAN
KOLARIČ
KORPAR
KOVAČ
KREŠEVIČ
KVAR
ODREITZ
PJEVIČ
PODREKAR
PRODANOVIČ
PURGAJ
RAIČEVIČ
RANKOVEC
ROBIČ
SKARLOVNIK
SORŠAK GODEC
STIBRIČ
STOJKOVIČ
ŠTRUC
VESENJAK
VEZJAK
ZALAR
ZINRAJH
ŽIC
ŽUNKO

2. učiteljica – JV – OPB
RP – 4. b – NUM
KEM – FP RAČ – MME – ROM
OPB
RP
TIT – NAR – OGL – NTE - OPB
RP
TJA
LUM – OPB
FP NEM – N2N
TJA – DKE – N1A
MAT
2. učiteljica – OPB
RP
ŠPO – IŠP – ŠZS – ŠZZ – PLE – NŠP
SLJ – TJA – N1A
RP
GOS –– SPH – NPH – OPB
knjižničarka – OPB
RP
svetovalna delavka
ZGO – GEO
MAT – FIZ
pomočnica ravnatelja – OPB
RP

TEHNIČNI DELAVCI ŠOLE
IME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jasna
Romana
Brigita
Ksenija
Nevenka
Polonca
Manuela
Tamara
Lidija
Hani

PRIIMEK

BORKO
DUH
FERK
KOP
MERHAR
RAVNJAK OFIČ
PERNARČIČ
PERŠAK
PFEIFER
PLAUSTEINER

DELOVNO MESTO

čistilka
računovodkinja
čistilka
spremljevalka gibalno oviranih otrok
tajnik VIZ
kuharica
čistilka
kuharica
čistilka
organizatorka šolske prehrane
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Uroš
Mitja
Nataša
Radmila
Cvetka
Marija

ŠEDIVY
ŠENK
ŠKRINJAR
ŠTAMEC
TJUKAJEV
ŽNUDERL

hišnik
kuhar
kuharica
čistilka
kuharica
kuharica

ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2018/2019
Zapisan šolski koledar je predpisan s strani MIZŠ in se lahko spremeni v skladu z LDN šole.

DATUM
3. 9. 2018
29. 9. 2018
29. 10. 2018
30. 10. 2018
31. 10. 2018
1. 11. 2018
2. 11. 2018
24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2019
2. 1. 2019
31. 1. 2019
2. 2. 2019
8. 2. 2019
15. 2. 2019
16. 2. 2019
18. 2. 2019
19. 2. 2019
20. 2. 2019
21. 2. 2019
22. 2. 2019
22. 4. 2019
29. 4. 2019
30. 4. 2019
1. 5. 2019
2. 5. 2019
16

DAN
PON
SOB
PON
TOR
SRE
ČET
PET
PON
TOR
SRE
ČET
PET
PON
TOR
SRE
ČET
SOB
PET
PET
SOB
PON
TOR
SRE
ČET
PET
PON
PON
TOR
SRE
ČET

AKTIVNOSTI
ZAČETEK POUKA
POUK, NADOMEŠČANJE ZA 24. 12. 2018
JESENSKE POČITNICE
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
JESENSKE POČITNICE
PROSTO (NADOMESTIMO 29. 9. 2018)
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVOLETNE POČITNICE
NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
NOVO LETO
ZAKLJUČEK 1. OCENJEV. OBDOBJA
POUK
KULTURNI PRAZNIK
INFORMATIVNI DAN V SŠ
INFORMATIVNI DAN V SŠ
ZIMSKE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRAZNIK DELA
PRAZNIK DELA
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POUK
DA
DA

NE

NE

DA
DA
NE
DA
NE

NE

NE
NE

3. 5. 2019
11. 5. 2019
14. 6. 2019
17. 6 .2019
24. 6. 2019
26. 6. 2019
19. 8. 2019

PET
SOB
PET
PON
PON
SRE
PON

PROSTO, NADOMESTIMO 11. 5. 2019
POUK, NADOMEŠČANJE ZA 3. 5. 2019
ZAKLJUČEK POUKA ZA 9. r.
ZAČ. POP. IZP. ZA 9. r. (DO 1. 7. 2019)
ZAKLJUČEK POUKA ZA OSTALE
ZAČ. POP. IZP. ZA OSTALE (DO 9. 7. 2019)
PREDM., POP… IZPITI (DO 30. 8. 2019)

DA
DA
/
DA
/
/

Izpiti za učence, ki se izobražujejo na domu, se pričnejo 6. 5. 2019 in trajajo
do 14. 6. 2019 za učence 9. razredov ter do 24. 6. 2019 za ostale razrede,
drugi rok za učence, ki se izobražujejo na domu je med 19. 8. 2019 in 30. 8.
2019.

OSTALE POMEMBNEJŠE INFORMACIJE
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
V šoli deluje svetovalna služba. Pri vsakem navedenem področju delo
šolske svetovalne službe obsega:
 delo z učenci,
 delo z učitelji,
 delo s starši,
 delo z vodstvom,
 delo z zunanjimi institucijami.
Šolska svetovalna služba deluje na naslednjih osnovnih področjih:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Učenje in poučevanje.
Šolska kultura, vzgoja, klima, red.
Telesni, osebni in socialni razvoj.
Šolanje.
Poklicna orientacija.
Socialno-ekonomske stiske.

Za posamezna področja dela svetovalne službe skrbijo:
Svetovalna delavka: Darja VEZJAK
Kontakt: darja.vezjak@guest.arnes.si, tel: 02 624 08 61
1. Učenje in poučevanje:
 Nadarjeni učenci: koordinacija evidentiranja, identificiranja in dela z
nadarjenimi.
 Učenci z učnimi težavami: koordinacija pomoči učencem.
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 Učenci s posebnimi potrebami: koordinacija dela z UPP-pomoč pri
usmerjanju, vodenje dokumentacije, neposredno delo z učenci,
svetovanje staršem.
 Koordinacija dela z učenci priseljenci.
2. Šolska kultura, vzgoja , klima, red:
 Učenci z vzgojnimi in disciplinskimi težavami: preventivni in kurativni
programi, individualno in skupinsko delo z učenci.
3. Telesni, osebni in socialni razvoj:
 Učenci s težavami v telesnem, spoznavnem, čustvenem in socialnem
razvoju: preventivno in kurativno individualno in skupinsko delo z učenci,
koordinacija dela z zdravstvenim domom.
4. Šolanje:
 Vpis ter sprejem učencev v prvi razred.
 Ponavljanje, napredovanje, prešolanje učencev.
5. Karierna orientacija:
 Učenci 7., 8., in 9. razreda – informiranje, organizacija aktivnosti,
koordinacija, izvedba predavanj in delavnic, individualno in skupinsko
svetovanje.
 Vpis v srednjo šolo.
6. Socialno-ekonomske stiske:
 Oblikovanje programov pomoči učencem, ki imajo zaradi socialnoekonomskih razmer težave z učenjem: prostovoljci.
 Pomoč pri reševanju finančnih težav – subvencioniranje prehrane, šole v
naravi, drugih dejavnosti iz zagotovljenega in razširjenega programa šole:
zbiranje dokumentacije, iskanje pomoči.
Specialna pedagoginja: Veronika GOMBOC
Kontakt: veronika.gomboc@guest.arnes.si, tel: 02 624 08 59
1. Učenje in poučevanje:
 Učenci z učnimi težavami: koordinacija IDPP, neposredno delo z učenci,
svetovanje staršem.
 Učenci s posebnimi potrebami: koordinacija dela z OPP, neposredno delo
z učenci, svetovanje staršem,
pomoč pri usmerjanju, vodenje
individualiziranih programov.
Specialna pedagoginja: Katja DOBOVŠEK
Kontakt: katja.dobovsek@gmail.com, tel: 02 624 08 57
1. Učenje in poučevanje:
 Učenci z učnimi težavami: koordinacija IDPP, neposredno delo z učenci,
svetovanje staršem.
18
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 Učenci s posebnimi potrebami: koordinacija dela z OPP, neposredno delo
z učenci, svetovanje staršem, pomoč pri usmerjanju, vodenje
individualiziranih programov.
 Vodja aktiva ŠSS.
ZUNANJI SODELAVCI
Pri posebnih potrebah naših učencev nam pomagajo zunanji sodelavci in
organizacije:
 strokovni delavci Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše iz
Maribora,
 strokovni delavci Oddelka za varstvo žena, otrok in mladine, ZD Adolfa
Drolca Maribor,
 Center za korekcijo govora in sluha Maribor,
 ZRSŠ OE Maribor,
 občasno pedagoški delavci v javnih delih ZZZS in
 po potrebi še drugi.
ODDELČNA SKUPNOST
V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna
skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.
Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost
učencev šole. Volitve so tajne.
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko
svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni
program dela. Skupnost učencev ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj
izmed strokovnih delavcev šole.
ŠOLSKI PARLAMENT
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga
učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov je toliko,
kolikor je oddelkov na šoli. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor
skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko poda
tudi predstavnik oddelčne skupnosti ali ravnatelj. Šolski parlament se skliče
najmanj dvakrat letno.
KNJIŽNICA
Knjižnica razpolaga z okoli 20.000 računalniško evidentiranih enot, prirast
knjižničnega gradiva pa dosega minimalne standarde tako po obsegu kakor
tudi po izboru. Na razpolago je vse več neknjižnega gradiva, možnost
dostopa do podatkov iz šolske zbirke, bibliografskih zbirk slovenskih
knjižnic, ki so povezane v sistem Cobiss.
Osnovna šola KAMNICA, šolska publikacija za šolsko leto 2018/2019

19

Želimo si, da bi učenci knjižnico uporabljali v čim večjem obsegu in si tako
širili svoja znanja, zato je odprta vsak delovni dan. Prav tako pa si seveda
želimo, da učenci na izposojene knjige skrbno pazijo, in da jih pravočasno
vračajo nazaj v knjižnico.
UČBENIŠKI SKLAD
Učbeniški sklad vsem učencem nudi izposojo učbenikov, ki jih potrebujejo
v tekočem šolskem letu. Sredstva za delovanje učbeniškega sklada pokriva
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Učitelji pri svojem
delu uporabljajo učbenike, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za
osnovne šole.
Če učenec učbenik med šolskim letom poškoduje ali uniči, je dolžan plačati
odškodnino. V primeru, da učbenika ne vrne, je dolžan plačati razliko do
polne cene učbenika.
POVEZAVE Z IZVENŠOLSKIMI INSTITUCIJAMI
OŠ Kamnica pri svojem delu tvorno sodeluje z mnogimi inštitucijami, med
drugimi tudi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport , Mestno
občino Maribor, Šolo za ravnatelje, Zavodom RS za šolstvo, Organizacijami
in društvi v Kamnici in Bresternici, PSOŠ MARIBOR ter šolami v naši okolici
in širše, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, Centrom za
socialno delo Maribor.
Prav tako vsako leto sodelujemo v različnih projektih.
PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za
pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca
vrhunskega športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in
statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki
se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki
dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s
področja umetnosti.
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je
registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, in tekmuje v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže
vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu
praviloma za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen
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čas v šolskem letu. Izjemoma se lahko učencu status dodeli tudi med
šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.
Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca na
posebnem obrazcu in ga najkasneje do konca septembra tekočega
šolskega leta vložijo v tajništvu šole. O dodelitvi, odvzemu in mirovanju
statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si ravnatelj za učenca v
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v
drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje
oddelčnega učiteljskega zbora o spoštovanju določil šolskega hišnega reda,
o njegovem vedenju ter o odnosu do drugih učencev šole in do zaposlenih.
Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in ko je
podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.
Predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti:
1. Za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je
učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske
obremenitve v tekočem šolskem letu in potrdilo o rezultatih na državnem
nivoju za preteklo šolsko leto.
2. Za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika potrdilo, da je učenec
registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske
obremenitve v tekočem šolskem letu in potrdilo o vrhunskem športnem
dosežku mednarodne vrednosti.
3. Za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo
o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o
tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem
programu in potrdilo o udeležbi učenca na državnem tekmovanju/-ih s
področja umetnosti za preteklo šolsko leto.
4. Za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo o
vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o
tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem
programu in potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na
državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.
Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti.
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in
starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in
roki za ocenjevanje znanja.
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ŠOLSKA PREHRANA
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE OŠ KAMNICA (izvleček)
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost uporabnikov šolske
prehrane, da bodo:
 spoštovali pravila šolske prehrane in urnik,
 plačali prispevek za šolsko prehrano,
 pravočasno odjavili posamezni obrok v skladu s pravili šolske prehrane,
 plačali polno ceno obroka, če ga niso pravočasno odjavil,
 šoli v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov o učencu,
prijavljenem na šolsko prehrano.
Šola organizira:
 jutranji zajtrk za učence, ki so v jutranjem varstvu,
 obvezno malico za vse učence,
 kot dodatno ponudbo kosilo in popoldansko malico.
Dietna prehrana
Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih možnosti in v okviru možnih
finančnih sredstev. Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo
zdravniško potrdilo. Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na
podlagi dogovora in pisnega soglasja oziroma potrdila lečečega zdravnika
ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika.
Prijava na šolsko prehrano ter čas in način odjave posameznega obroka
Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju
za naslednje šolsko leto oziroma kadarkoli med šolskim letom.
Preklic prijave in odjava prehrane
Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši
lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.
Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši oddajo
pri razredniku ali v tajništvu šole. Preklic in odjava velja z naslednjim dnem
po prejemu preklica oziroma odjave.
Odjava in prijava dnevnega obroka med šolskim letom
Straši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom
preko učenca, po telefonu, preko elektronske pošte ali osebno pri poslovni
sekretarki. Posebej priporočamo, da obrok odjavljate preko naše spletne
strani.

22

Osnovna šola KAMNICA, šolska publikacija za šolsko leto 2018/2019

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti.
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni
dan prej do 9. ure.
V primeru bolezni morajo starši javiti odsotnost za učenca prvi dan, ko je
zaradi bolezni odsoten od pouka najkasneje do 9.00 ure na že prej
omenjene načine. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka
zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter
srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi nosilec v tajništvo
najkasneje en dan pred izvedbo dejavnosti.
Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti
dan pred začetkom pouka obvestil v tajništvo šole, da bo učenec prisoten
pri pouku.
Plačilo polne cene obroka
V kolikor straši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno
ceno obroka, vključno s subvencijo. Odjavljeni obroki prehrane se
obračunajo naslednji mesec.
Obroke šolske prehrane, ki niso bili pravočasno odjavljeni ali jih učenci v
predvidenem času niso prevzeli, šola brezplačno odstopi drugim učencem.
Cene in način plačevanja šolske prehrane
Ceno dopoldanske malice določi minister MIZŠ s sklepom, ceno kosila
določi župan MO Maribor s sklepom, ceno zajtrka in popoldanske malice
določi svet šole s sklepom. Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s
položnico, ki jim jo šola pošlje do 10. v mesecu, plačajo pa jo v rokih,
navedenih na položnicah oziroma obvestilih.
Ukrepi zaradi neplačevanja
V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti
računa, se učencu začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do
plačila zaostalih obveznosti. Pred tem se vroči staršem obvestilo in opomin.
Šola lahko sprejme tudi druge ukrepe za izterjavo neplačanih dolgov.
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Pred novim šolskim letom staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje
subvencije malice in kosila. Šola ima neposredni dostop do spletne
aplikacije Centralna evidenca udeležencev vzgojno izobraževalnega zavoda
(CEUVIZ) preko Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport, v kateri so oz.
bodo v odločbi o otroškem dodatku prikazane uvrstitve v dohodkovni
razred.
Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem
dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Ministrstvom za
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izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in ustrezno znižala višino položnice
za malico in kosilo.
Starši torej uveljavljajo subvencioniranje šolske prehrane preko vloge za
otroški dodatek, ki jo oddajo na Centru za socialno delo, Zagrebška 72,
2000 Maribor. Zato vam potrdil ni potrebno dostavljati na šolo, potrebno
pa je torej oddati vlogo za otroški dodatek, če na dan 1. 9. 2018 nimate
veljavne odločbe o otroškem dodatku.
Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se
redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega
545,98€.
Polna subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni
na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v
odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86€.
BELEŽKE:

Slika na prvi strani publikacije :
Plakat za mir 2017/2018.
Avtorica: Lara Muster, učenka 7. b razreda v šolskem letu 2017/2018
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