LETNO POROČILO

ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

SEVNICA, SEPTEMBER 2019
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Število oddelkov, učencev, učni uspeh
Na OŠ Ane Gale Sevnica so učenke in učenci v šolskem letu 2018/19 obiskovali pouk
od 1. do 9. razreda v treh kombiniranih oddelkih NIS, v dveh kombiniranih oddelkih
PP in enem in pol oddelka podaljšanega bivanja. Skupaj je šolo obiskovalo 34 otrok,
saj smo med letom vpisali še dva učenca. Pouk smo imeli samo v dopoldanski izmeni.
Učenci vozači so v šolo prihajali s šolskimi avtobusi, kombijema, nekaj prevozov so
opravljali starši, trije učenci pa v šolo pridejo peš.
Za pomoč otrokom s posebnimi potrebami v predšolski dobi je v vrtcih Sevnica, Krmelj
in Mokronog skrbela mobilna specialno-pedagoška služba. Prav tako smo pomagali
šolskim otrokom pri odpravljanju učnih težav, primanjkljajev in razvojnih motenj na
OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Blanca, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž ter
OŠ Tržišče.
Stanje ob koncu šolskega leta 2018/19:
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Ob koncu leta je 1 učenka zaključila deveti razred, štirje pa razred ponavljajo.
Pohvale – podeljene na zaključni prireditvi
RAZRED
1. r
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r

ŠTEVILO POHVALA ZA
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1
športno področje
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športno področje
odličen uspeh, gledališko področje,
športno področje, šolska skupnost,
tehnično področje
Pridno delo in lepo obnašanje v šoli, TIT,
sodelovanje v gledališkem krožku, bralna
značka, sodelovanje na likovnih
natečajih, pridno in vestno delo v razredu
ter pomoč sošolkam

Učenci so vse leto sodelovali na likovnih natečajih in dosegli veliko priznanj:
● Mednarodni likovni natečaj IGRAJ SE Z MANO, EVROPA V ŠOLI
● Na regijskem natečaju : NARAVNE IN DRUGE NESREČE
● Na šoli: CICI VESELA ŠOLA
PRIJAVE UČENCEV V SREDNJE ŠOLE
V šolskem letu 2018/2019 je ena učenka zaključila deveti razred, vendar šolanja ne
bo nadaljevala.
REALIZACIJA DELA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
Realizacijo dela lahko razdelimo na tri področja in sicer: kadrovsko, finančno in
pedagoško.
Iz vidika kadra smo imeli zasedena vsa delovna mesta, razen knjižničarja. Med
šolskim letom, smo ob soglasju Ministrstva, nadomeščali odsotne delavce, ki so
bili odsotni zaradi daljših bolniških odsotnosti ter zaradi starševstva. V novem
šolskem letu bosta dve delavki še vedno koristili pravice iz naslova starševstva
(ZDR-1). V tekočem šolskem letu smo pridobili še eno specialno pedagoginjo;
problem pa ostaja logoped, katerega zagotavljamo v celotni občini, saj je potreba
večja (32 ur), kot lahko logopedinja dela (27 ur). Ostala kadrovska vprašanja smo
reševali sproti, sprva z notranjimi prerazporeditvami, nato z nadomestnimi
zaposlitvami. Pri tem smo imeli veliko težav, predvsem zaradi spremembe
kolektivne pogodbe panoge in nejasnih navodil glede izvajanja nadomeščanj.
Sodelavke in sodelavci so vse naloge opravili uspešno. Disciplinskih postopkov in
poškodb na delovnem mestu nismo zabeležili.
Na finančnem področju nismo imeli težav. Ustanovitelj, nam ob odsotnosti, tržne
dejavnosti, pomaga pri večjih investicijah. Tako smo v tekočem šolskem letu
zaradi nemotenega procesa kupili:
- termo posode za dostavo hrane,
- laserski tiskalnik,
- namizni vrtalnik ter nekaj orodja za učilnico tehnike in
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drobni didaktični material.

V času poletnih počitnic smo sanirali parket v dveh učilnicah, opravili
slikopleskarska dela v kuhinji in ostala redna vzdrževalna dela, stroške katerih
je pokril ustanovitelj, delno pa smo strošek pokrili z lastnimi sredstvi.
Zaradi iztrošenosti smo dokupili tudi učbenike za učbeniški sklad. Sredstva za
nakup je zagotovilo Ministrstvo, delno smo jih pokrili tudi iz prihrankov prejšnjih
let.
Vidik pedagoškega dela pa je opisan v spodnjih podpoglavjih.
Redno vzgojno izobraževalno delo
Pouk je potekal po predmetniku. Učni uspeh ob koncu šolskega leta je bil 88, 23%.
Program devetletne OŠPP NIS smo izvajali v 1., 3., 4., 5., 6., 7. 8 in 9. razredu.
Učenci so bili vključeni v 2 skupini izbirnih predmetov (računalništvo, šport).
Realizacija predmetnika:
ODDELEK

REALIZACIJA

1.r
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r
8.r.
9.r
PP1
PP2

98,2 %
/
54,77 %
100,4 %
100,4 %
100,4 %
99,3 %
92,8 %
64,48 %
94,62 %

97,31 %

Na ravni šole je predmetnik realiziran 91,39 %.
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Mobilna specialno-pedagoška služba:
• izvajanje DSP predšolskim otrokom:
- VRTEC CICIBAN SEVNICA: 17 UR DSP
- VRTEC KRMELJ: 2 URI DSP
- VRTEC ŠENTJANŽ: 2 URI DSP
• DSP v osnovni šoli:
Šola
OŠ Blanca
OŠ Sava Kladnika Sevnica
OŠ Milana Majcna Šentjanž
OŠ Tržišče
OŠ Krmelj
OŠ Boštanj
OŠ Ane Gale
*ure so se izvajale v 1.polletju

število ur/teden
19
74
15
18
10
3*
3

število obravnavanih učencev
12
51
8
14
8
3*
3

Vzgojna problematika
Pri šolskem delu smo sledili Pravilom šolskega reda in vzgojnega načrta šole. Veliko
razrednih ur in šolskih projektov smo namenili temam povezanim s
preprečevanjem nasilja in uporabe drog, ter razvijanju strpnosti. Pri tem
sodelujemo z ZD Sevnica.
Cilj naše šole je zagotoviti pozitivno šolsko klimo. Pozitivna šolska klima ne pomeni
samo poznavanja in upoštevanja pravil, marveč je skupek ravnanj in odgovornosti
na odnosni ravni med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Skupne
vrednote, ki smo jih oblikovali zaposleni, starši in učenci so: spoštovanje, delovne in
učne navade, odgovornost, strpnost in znanje ter medsebojna komunikacija.
Vsi vzgojni ukrepi so bili realizirani v obliki svetovanja.
DODATNE DEJAVNOSTI
Šola v naravi: Strunjan hotel Salinera, termin od 17. 6. 2019 do 21. 6. 2019.
Udeležilo se jo je 15 učencev (12 otrok programa NIS in 3 otroci programa PP) in
5 spremljevalcev od tega dva plavalna učitelja. Vodja Nataša Pozderec. Imamo 13
plavalcev in 2 neplavalca.
Društvo Marengo
Učenci posebnega programa so vsakodnevno obiskovali ranč na Velikem Kamnu
od 17. 6. do 19. 6. 2019. Spoznavali smo konje, jih hranili, krtačili in terapevtsko
jahali. Predstavili so se tudi psi iz društva PoPasje. Udeležilo se je 9 učencev in
7 spremljevalcev od tega 2 starša. Vodja Stanka Žnidaršič.
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Sodelovanje z okoljem: v okviru tehniških dni smo sodelovali z OŠ Sava Kladnika
Sevnica, Srednjo šolo Krško, Policijsko postajo Sevnica, Gasilsko enoto Sevnica,
društvom Sožitje in Marengo, VDC Sevnica in DOU Sevnica.
REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI IN OSTALO
●

Dneve dejavnosti in ostale dejavnosti smo realizirali v skladu z LDN.

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2018/19
SEPTEMBER
3. september: prvi šolski dan
6. september: aktiv NIS in PP
10. september: tehniški dan - varna pot s policistom
13. september: 1. roditeljski sestanek
14. september: razpis za delovno mesto ravnatelja
19. september: tehniški dan - 8.,9. razred
26. september: komisija za pregled prijav za ravnatelja
27. september: Svet staršev, aktiv MSPS
29. september: delovna sobota
OKTOBER
1. oktober: tehniški dan: glinena hiška, korespondenčna seja Sveta staršev
2. oktober: kulturni dan: kino Celje, lutkovna predstava
4. oktober: Svet zavoda
5. oktober: športni dan - pohod kros, čutna pot in peka kostanja
8. oktober: šolska skupnost
9. oktober: sestanek za delovno prakso PP2 v VDC Sevnica
11. oktober: mesečni sestanek - e asistent in EDČ
15. oktober: zbiralna akcija papirja - 120 €
18. oktober: šolska skupnost
19. oktober do 21. oktober: Vikend seminar Sožitje
22. oktober: učiteljski zbor - kandidati za ravnatelja; v PP predstavitev poklicev
23. oktober: aktiv ravnateljev Krško, Svet staršev - predstavitev kandidatov za ravnatelja
24. oktober: želiranje zob
25. oktober: evakuacijska vaja z gasilci Sevnica
29. oktober: aktiv MSPS
NOVEMBER
1. zaposlitev nove sodelavke Simone Golob
5. november: nova delavka v PP 1 Nina Strgar
7. november: Svet zavoda
14. november: želiranje zob
15. november: mesečni sestanek, aktiv NIS
16. november: slovenski tradicionalni zajtrk
19. november: aktiv svetovalnih delavk, šolska skupnost
22. november: zobozdravnik 5.,6. razred
23. november: zobozdravnik 7.,8.,9. razred
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27. november: sestanek za ŠVN in Marenga
DECEMBER
3. december: tehniški dan - policist in izdelovanje voščilnic
5. december: Miklavž Sožitje, aktiv MSPS, mesečni sestanek
6. december: sestanek PP za Marengo
7. december: zobozdravnik PP
10. december: lutkovna delavnica
11. december: nastop v domu starejših občanov Sevnica
13. december: sistematski pregled 1.,3.,6.,8. razred, želiranje zob
18. december: novoletna zabava društva Sožitje Sevnica
19. december: obisk knjižnice 7. razred, obisk upokojenih delavcev šole
20. december: obisk Božička
21. december: proslava
JANUAR
8. januar: sestanek učiteljskega zbora
17. januar: želiranje zob
18. januar: obisk plesne šole Lukec Krško
21. januar: sestanek upravnega odbora za dobrodelno prireditev
22. januar: aktiv MSPS Krško
25. januar: športni dan
29. januar: konferenca ob polletju
FEBRUAR
2. februar: delovna sobota
5. februar: aktiv NIS in PP
6. februar: sestanek strokovne komisije za napredovanje učencev
7. februar: proslava ob kulturnem prazniku
11. februar: sestanek odbora za dobrodelno prireditev
12. februar: želiranje zob, tehniški dan 7.,8.,9. razred
14. februar: valentinova pošta, šolski parlament
26. februar: svet zavoda
28. februar: roditeljski sestanek s predavanjem za starše
MAREC
1. marec: obisk kurentov s Ptuja
4. marec: svet staršev
6. marec: svet zavoda
13. marec: želiranje zob
14. marec: tehniški dan 8.,9. razred
20. marec: sestanek učiteljskega zbora
21. marec: Planica - sponzor Krka d.d.
25. marec: materinski dan v PP
26. marec: ogled predstav območnih lutkovnih skupin
27. marec: aktiv MSPS
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APRIL
2. april: tehniški dan 8.,9. razred
3. april: želiranje zob
16. april: delavnice ZD Sevnica v PP
17. april: mesečni sestanek, govorilne ure
18. april: delavnice ZD Sevnica v 1. do 4. razred
19. april: športni dan, Cici vesela šola
25. april: delavnice ZD Sevnica v 7. do 9 razred
26. april: delavnice ZD Sevnica za 5.,6. razred
MAJ
7. maj: delavnice ZD Sevnica za PP
8. maj: delavnice ZD Sevnica za NIN 1. do 6. razred
10. maj: naravoslovni dan NIS - Marengo
15. maj: aktiv MSPS, želiranje zob
16. maj: delavnice ZD Sevnica za 7.,8.,9. razred, medgeneracijsko druženje PP
22. maj: delavnice ZD Sevnica za PP
JUNIJ
3.,4. junij: generalka za dobrodelni koncert “ To sem jaz “
6. – 10. junij: korespondečna seja Sveta staršev
7. junij: dobrodelna prireditev To sem jaz
11. junij: obisk učencev OŠ Sava Kladnik Sevnica
12. junij: ocenjevalna konferenca
13. junij: nastop v domu upokojencev Sevnica
14. junij: slovo od devetošolke Gabrijele Novak in Klare Flajs
17. junij: ŠVN Strunjan, ŠVN Marengo
18. junij: ŠVN Strunjan in Marengo
19. junij: ŠVN Strunjan in Marengo
20. junij: ŠVN Strunjan
21. junij: ŠVN Strunjan
24. junij: proslava in zadnji dan pouka

Število
udeležencev

Tekmovanje

Dosežki

Kristjan Smerdelj 1.
mesto , tek na 300 m

Področno
tekmovanje v atletiki

Aleksander Novak
mesto, tek na 60 m
Brežice

3.

4
Ameršek Nika 3. mesto,
tek na 300 m
Rok Jerala 5. mesto, met
vortexa
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štafeta
mesto
Področno
tekmovanje v malem
nogometu

Tekmovanje
mladih tehnikov

4x100m,

3.

Se nismo udeležili, saj v razpisani kategoriji nismo imeli
dovolj učencev za sestavo ekipe
Kristjan
Smerdelj
srebrno priznanje za
delo z lesom

Črnomelj

2
Maj Hočevar srebrno
priznanje

Ekskurzije v okviru pouka
Zaradi majhnega števila učencev smo pripravili dve ekskurziji za vse učence.
Jahanje konj na ranču društva Marengo
Knjižnica
Knjižnica je vir dodatnega znanja. Učenci si z veseljem izposojajo otroško in
mladinsko literaturo. Knjižnica bo sedaj povezana tudi s programom COBISS,
MIZŠ je nakazalo tudi del sredstev za nabavo čitalnika in računalnika za
program Knjižnica. Težava pa je bila v tem, da v knjižnici lahko zaposlimo
samo knjižničarja ali pa strokovnega delavca z bibliotekarskim izpitom. Ker
nam po sistematizaciji pripada samo 25% knjižničarja ga nisem po
poizvedovanju med šolami nisem dobil. S 1. 9. 2019 pa bo delovno mesto
zasedeno.
a) Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva ( se ni spremenil )
Tiskano gradivo:
Monografske
3650
publikacije
Serijske publikacije 16
Notno gradivo
0
Zemljevidi
17
Skupaj
3683
Večpredstavno
gradivo:
Avdio kasete
0
Glasbene zgoščenke 27
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DVD
Skupaj
SKUPAJ

87
114
3797

Knjižnica razpolaga tudi z učbeniškim skladom. Denar, ki ga nakazuje Ministrstvo
za šolstvo, namenimo v celoti za nakup novih učbenikov.
b) Pregled učbeniškega sklada:
Učbeniški sklad se je konec šolskega leta 2018/2019 pregledal. komplet učbenikov
je deponiranih v knjižnici, kjer so na ogled drugim uporabnikom, komplet
učbenikov z delovnimi zvezki pa je na razpolago učiteljem, ki poučujejo v določenem
razredu. Vsi učenci dobijo na začetku šolskega leta komplet učbenikov medtem ko
se delovni zvezki naročijo preko šole in so plačljivi. Delovni zvezki so bili potrjeni
na Svetu staršev. učbeniški sklad razpolaga s _______ enotami in ____ CD. ( bom
zapisala ko pridejo še naročeni učbeniki )
c) Bralna značka
V posebnem programu so vsi učenci osvojili bralno značko. V prvem razredu NIS so
bralno značko usvojili 4 učenci, v četrtem razredu pa 2 učenca.
V oddelku 7. do 9. razreda 1 učenec.

MATERIALNE PRIDOBITVE
Oprema in osnovna sredstva:

Tekoče vzdrževanje:
Redno vzdrževanje zgradbe: beljenje, popravilo inventarja stolov, mizic… Poleti smo
morali izvesti nujna vzdrževalna dela – sanacija parketa v prvem nadstropju šole, saj
so bila tla tako dotrajana, da je bilo onemogočeno redno generalno čiščenje.

Investicijsko vzdrževanje:
Obnova šolskega inventarja za katerega poskrbi g. hišnik. Vključili smo se v projekt
SIO 2020: izgradnja brezžičnega omrežja je bila izvedena v šolskem letu 2017/18 in
nakup nove IKT opreme, ki smo ga izvedli v šolskem letu, ki se zaključuje.
Sofinancerja sta MIZŠ in EU sklad za regionalni razvoj.
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KADRI
Kadrovska zasedba
Oddelki:
- PP VIZ 1 -1., 2.,3. stopnja – 6 učencev, razrednik Nina Strgar in Petra Strmole.
- PP VIZ 2 - 5., 6. stopnja – 6 učenk, razrednik Milanka Rantah
- NIS 1: 1., 3.,4. razred: 9 učencev, razrednik Anja Horvat
- NIS 2: 5. in 6. raz : 6 učencev, razrednik Maša Mohorko/Patricija Žokalj
- NIS 3: 7.,8.,9. razred: 6 učencev, razrednik Bojana Cerovšek in Nataša Pozderec

drugi učitelji:
- Saša Pikl – DSP v osnovni šoli, vrtec Sevnica-PE Loka pri Zidanem Mostu
- Tina Žnidaršič – DSP v osnovni šoli in vrtcu
- Vesna Kovačič – DSP v osnovni šoli
- Karmen Lapuh - DSP v OŠ, OPB v šoli Ane Gale Sevnica
- Natalija Divjak Zalokar – DSP v osnovni šoli (socialni pedagog)
- Darja Požun - 2. strokovna delavka v 1. razredu
- Sanja Vodopivec - DSP v OŠ
- Simona Golob - DSP v OŠ in vrtcu
- Sara Biber - DSP v OŠ in vrtcu
- Benjamin Držanič – računalništvo, računalničar (dopolnjevanje
obveze, zaposlen OŠ Boštanj)
- Benjamin Teraš – šport (dopolnjevanje obveze, zaposlen OŠ Senovo)
- Gizela Škoda – tehnika in tehnologija, likovna umetnost – NIS, (dopolnjevanje obveze,
zaposlena na OŠ Sava Kladnika Sevnica)
drugi delavci:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nataša Pozderec, v. d. ravnateljice do 1.1. 2019
Gregor Pirš, ravnatelj od 1. 1. 2019
Bojan Rau, hišnik, 12 ur tedensko
Jerneja Kunšek, poslovna sekretarka – 37,5 % in računovodkinja 37,5 %
Stanka Žnidaršič , svetovalna delavka,
Romana Jazbec – kuharica, čistilka, dela hišnika (40 ur)
Mojca Zupan, varuhinja (40 ur)
Urška Udovč, varuhinja (23 ur)
Estera Savić Bizjak – delavka preko javnih del

DELO ORGANOV ZAVODA
Strokovni delavci šole
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V lanskem šolskem letu smo imeli 10 sestankov učiteljskega zbora, ki so bili
namenjeni učno vzgojni problematiki in seznanitvi z napredkom učencev šole,
predstavitvi različnih dejavnosti, splošnim
informacijam o rednem delu,
izobraževanju, aktualni problematiki.
Ravnatelj je strokovne delavce sproti seznanjal z vsemi pomembnimi informacijami
v zvezi s spremembami v šolski zakonodaji. Največ težav je v tekočem letu predstavljal
prehod na novi sistem evidentiranja delovnega časa – stebri.
Obvestila so bila na vpogled tudi na šolski oglasni deski, saj smo na ta način želeli
zagotoviti redno in kvalitetno obveščanje delavcev šole in staršev.
Sodelovanje s starši
Izvedli smo 3 skupne roditeljske sestanke, mesečni sestanki so potekali po
posameznih oddelkih oziroma več oddelkov skupaj, eden roditeljski sestanek je bil
namenjen izobraževalnem predavanju staršev. Povratna informacija staršev, ki so
se predavanja udeležili, je bila pozitivna Mesečno so bile realizirane govorilne ure.
Starši so obiskovali tudi dopoldanske govorilne ure. Nekateri starši se ne udeležujejo
govorilnih in roditeljskih sestankih. S starši se komunicira tudi preko telefona za
nujne zadeve, sicer je moteno delo razredničark. Moteno je bilo tudi delo poslovne
sekretarke in v. d. ravnateljice, ker se starši nanju obračajo s težavami, ki so
povezane z delom v oddelku. Ob koncu leta ugotavljamo, da nekateri starši še vedno
ne spoštujejo uradnih ur zavoda. V okviru nadstandardnega programa smo staršem
zagotovili tudi tri dni počitniškega varstva.
Šolski sklad
Šolski sklad deluje v dobro socialno ogroženim učencem in za nadstandardne
dejavnosti šole. Preko šolskega sklada smo pokrili avtobusni prevoz otrok na
ekskurzije in pokritje vstopnic za kino.
Svet zavoda se je v lanskem šolskem letu sestal na štirih rednih sejah in na eni
korespondenčni, obravnaval je bilanco, letno in poslovno poročilo, potrdil letni
delovni načrt in ocenil delo ravnatelja šole. Pregledal je mnenja o kandidatu za
ravnatelja učiteljskega zbora, sveta staršev in lokalne skupnosti.
ZAKLJUČEK
Naloge opredeljene v LDN so uresničene, realizacija pouka je 91,39 %. Izvedli smo
dneve dejavnosti , tečaje, številna tekmovanja, srečanja in druženja učencev. Tu
moram pohvaliti učence, saj so se pridno učili, sodelovali pri pouku, na tekmovanjih
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in likovnih natečajih, hkrati pa so večinoma upoštevali šolski red in skrbeli za
urejenost šole.
Potrebno je poudariti, da je bilo poleg prizadevnega dela učiteljev veliko napora,
spodbujanja in pomoči na vseh področjih vloženo tudi s strani staršev. Z dobrim
sodelovanjem smo zmogli izpeljati vse predvidene naloge in doseči postavljene cilje.
Šola je dobro vpeta v sodelovanje z okoljem, instuticijami lokalne in državne uprave.
Ustanovitelj, skupaj z lokalnimi društvi, nam zagotavlja sredstva za redno delovanje,
financirajo nam tudi redna vzdrževalna dela. Preko društva Sožitje in Zavoda KŠTM
Sevnica omogočamo učencem izvajanje telovadbe v Športnem domu. Preko
večgeneracijskega centra so naši učenci vključeni v druženje večih generacij, učenke
posebnega programa obiskujejo tudi Varstveno delovni center. V šolskem letu 2018/19
smo naredili velik preboj tudi na inkluzivnem področju dela z izvedbo koncerta To
sem jaz. Veseli nas tudi obljuba ustanovitelja, da bomo, predvidoma v roku pet let,
pridobili novo stavbo za izvajanje pedagoškega dela. Stavba bo stala na novi lokaciji,
kjer bomo lahko ustrezno izvajali vse pedagoške dejavnosti. Pred nami so še mnogi
izzivi, a jih z implementacijo naj sodobnejših metod dela, didaktičnih dognanj in
izkušenj, uspešno premagujemo.
Prepričan sem, da smo z opravljenim delom in doseženimi rezultati lahko vsi
zadovoljni. Zadovoljstvo ob opravljenih nalogah in rezultatih pa je posledica skupnega
delovanja v dobrobit otrok in sicer delovanja vseh zaposlenih, staršev in ostalih
zaposlenih z roko v roki in ne z roko proti roki.
Zapisal:
Gregor Pirš.
ravnatelj

Poročilo je bilo potrjeno na :

-

seji Sveta staršev dne: _________________

-

seji Sveta šole dne: _________________________
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