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UVOD
Namen dokumenta
Z letnim delovnim načrtom OŠ Glazija se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojnoizobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom ter obseg,
vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo
šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola
vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike
sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z
visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi
posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge
naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.
Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi
najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.

Vizija šole
CILJE IN VREDNOTE BOMO URESNIČEVALI:


s kvalitetnim individualnim vzgojno izobraževalnim delom z učenci,



s sodelovalnim odnosom s starši,



z razvijanjem profesionalnosti zaposlenih,



z graditvijo strpnih, tvornih medsebojnih odnosov,



s prepoznavno umestitvijo šole v širše okolje,



z oblikovanjem okolja, v katerem bodo učenci uspešno zadovoljevali temeljne telesne,
duševne, čustvene in socialne potrebe ter razvijali svojo samostojnost in odgovornost.

SPOŠTOVANJE, STRPNOST, DOSLEDNOST IN ODGOVORNOST so vrednote, ki
smo si jih postavili kot osnovo našega medsebojnega delovanja.
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OSNOVNI PODATKI O ŠOLI
OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA CELJE
OBLAKOVA ULICA 15
3000 CELJE
Tel. 03 425 13 00
PODRAČUN: 01211-6030688779
DAVČNA ŠTEVILKA: SI 56978006
MATIČNA ŠTEVILKA: 5083699
E-mail: tajnistvo@osglazija-celje.si
Domača stran: http://osglazija.splet.arnes.si/

30

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ŠOLE

6

Letni delovni načrt (LDN) je uradni šolski dokument, ki ga šola hrani trajno. V njem so
dokumenti, seznami, poročila, načrti in druge pomembne informacije, ki so sestavni del
organizacije življenja in dela šole v tem šolskem letu.
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Obveza za pisanje letnega delovnega načrta izhaja iz šolske zakonodaje.

ŠOLSKA PUBLIKACIJA
Vsebina Šolske publikacije (Predstavim se) je objavljena na šolski spletni strani, en izvod pa
je na voljo v tajništvu šole (LDN ravnateljice).
V šolski publikaciji so na voljo naslednje informacije:
-

dnevni časovni razpored za prilagojen program, posebni program in dom,
seznam zaposlenih delavcev - razpored razredništev in raznih zadolžitev strokovnih in
tehničnih delavcev,
šolski koledar,
načrt naravoslovnih, kulturnih dni, športnih dni, tehniških dni za šolo,
načrt dejavnosti za posebni program in dom,
urnik za jutranje varstvo,
urnik govorilnih ur, oblike sodelovanja s starši,
rokovnik proslav, interesnih dejavnosti,
pregled strokovnih organov šole in organov upravljanja.

ŠOLSKA SPLETNA STRAN
Na njej so objavljene informacije o delu šole v sliki in besedi. V predstavitvi je podrobneje
predstavljena:
- zgodovina delovanja šole,
- kontaktni podatki šole,
- šolska publikacija,
- šolski kolektiv,
- osnovne pedagoške dejavnosti,
- posamezna strokovna področja – svetovala in zdravstvena služba,
- delovanje šolske knjižnice in učbeniškega sklada,
- nadstandardni program,
- terapije, ki jih ponujamo učencem,
- sodelovanje s svetom staršev in svetom zavoda,
- rokovnik in šolski koledar,
- galerija fotografij iz različnih dogodkov,
- zakonodaja,
- hišni red, pravila šolskega reda, vzgojni načrt,
- delovanje šolskega sklada,
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-

jedilnik,
subvencionirana prehrana,
prometno varnostni načrt,
drugo.

ŠOLSKI KOLEDAR
S šolskim koledarjem je načrtovanih 190 šolskih dni, od tega je v prilagojenem programu 15
dni namenjenih za naravoslovne, kulturne, športne in tehniške dneve, v posebnem programu
pa še nekaj več. Delovnih sobot tudi v letošnjem šol. letu ne bo.
Celjsko območje ima v tem šolskem letu počitnice v prvi skupini, času od 30. 1. do 3. 2. 2023.
Dnevi načrtovani za izvedbo dni dejavnosti so skozi celo šolsko leto enakomerno
porazdeljeni, s čimer naj bi bila zagotovljena ustrezna realizacija pouka. Prvi športni dan je
namenjen druženju ob športnih aktivnostih in praznovanju 50-letnice šole, prvi tehniški dan
pa varnosti in prvi pomoči. Prvi kulturni dan bo namenjen knjigi. Za prvi naravoslovni dan
načrtujemo tematiko v zvezi z raziskovanjem narave. Zadnji naravoslovni dan je načrtovan za
izvedbo naravoslovnih ekskurzij. Del stroškov pokrije Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport (v nadaljevanju MIZŠ).
Tudi v letošnjem šol. letu bomo zaradi potrebnih preventivnih ukrepov za preprečevanje
nalezljive bolezni COVID19 prilagajali izvedbo načrtovanih dni dejavnosti po vsebini in po
potrebi tudi terminsko.
Del stroškov za izvedbo dni dejavnosti bo pokrila šola.
Morebitne manjše stroške za izvedbo ostalih dni dejavnosti bodo plačali starši po načrtu, ki so
ga pripravili strokovni aktivi. Stroške izvedbe dni dejavnosti bomo staršem zaračunali s
položnico. Predviden okvirni strošek za plačilo izvedbe dni dejavnosti v celem letu bo kot že
nekaj let največ do 40€.
V šolskem koledarju so terminsko opredeljene ŠN (šola v naravi); v mesecu septembru bomo
izvedli dve ŠN. Od 19. Do 23. Septembra bomo izvedli nadomestno šolo v naravi za učence
obeh sedmih razredov (lani je odpadla zaradi nesreče v Kočevju, ogrožena je bila pitna voda).
Od 26. do 30. Septembra bomo izvedli ŠN za učence iz posebnega programa, ki bodo pet dni
preživeli v Logarski dolini, nastanjeni v domu Cinkarne Celje. V času od 6. do 10. februarja
2023 bomo izvedli tretjo ŠN, ki bo, kot vsako leto, namenjena učencem 5. in 6. razreda in
skupini učencev iz Posebnega programa. Dneve ŠN bodo učenci preživeli v CŠOD Fara. Šolo
v naravi bomo izvedli v skladu z epidemiološko sliko, po potrebi se bomo organizacijsko in
vsebinsko in terminsko prilagodili trenutnim razmeram. Načrtujemo tudi enodnevno
ekskurzijo za domske učence, predvidoma junija 2023.
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V letošnjem šolskem letu ponovno odpiramo vrata šole za celjske srednješolce in spomladi
2023 bomo šolo predstavili osnovnošolskim učiteljem. Upoštevali bomo epidemiološko sliko
in se po potrebi terminsko prilagodili.
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ŠOLSKI OKOLIŠ
Z občinami so sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Hrani jih ravnateljica v svojem arhivu.
Občine sofinancirajo materialne stroške glede na število učencev. Svet zavoda vsako leto
potrdi cenik potrebnih sredstev za sofinanciranje, ki je predhodno usklajen z ustanoviteljico
MO Celje.
Število otrok po posameznih občinah se mesečno spreminja. V mesecu septembru po
obvestilu ZRSŠ pričakujemo še tri učence.

Seznam občin in število učencev v šolskem letu 2022/2023 (1. september 2022)
1. CELJE
119
2. BRASLOVČE
2
3. DOBJE
2
4. DOBRNA
2
5. KOZJE
1
6. LAŠKO
20
7. MOZIRJE
2
8. NAZARJE
1
9. PODČETRTEK
1
10. POLZELA
1
11. PREBOLD
2
12. RADEČE
7
13. ROGATEC
1
14. SEVNICA
2
15. SLOVENSKE KONJICE
3
16. ŠENTJUR
19
17. ŠMARJE PRI JELŠAH
7
18. ŠOŠTANJ
3
19. ŠTORE
8
20. TRBOVLJE
1
21. VELENJE
1
22. VOJNIK
13
23. VRANSKO
1
24. ZREČE
3
25. ŽALEC
7
SKUPAJ: 25 občin

230 učencev

ORGANIZACIJSKO POROČILO
Organizacijsko poročilo je osnova za izračun sistemizacije delovnih mest. Na MIZŠ sem ga
poslala 23. 9. 2022 preko njihovega portala.
Organizacijsko poročilo in LDN smo poslali tudi na MO Celje.
V tem šolskem letu imamo trenutno 33 novincev. Učence vključujemo v šolo skozi celo
šolsko leto, vpis otroka se opravi, ko postane odločba o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ ali MIZŠ
pravnomočna.
Iz organizacijskega poročila so razvidni naslednji podatki:



Prilagojen program – 16 oddelkov, skupaj 142 učencev.
Posebni program – 14 oddelkov, skupaj 88 učencev.
Skupaj: 230 učencev v obeh programih

Izbirni predmeti:
V šolskem letu 2022/2023 bodo učenci prilagojenega programa obiskovali naslednje izbirne
vsebine:








Izbrani šport




Jutranje varstvo za 1. razred PRP in PP – smo oblikovali skupino 5 ur na teden.
Varstvo vozačev – 26 učencev, 3 skupine.

Likovno snovanje
Računalništvo
Obdelava gradiv: kovine
Obdelava gradiv: les
Ples

Večina oddelkov je polnoštevilnih, zato je strokovno delo zelo zahtevno. V dveh oddelkih so
otroci preko normativa, pridobili smo soglasje MIZŠ.
V oddelke prilagojenega programa prehajajo tudi nekateri učenci iz posebnega programa, ki
imajo z odločbo določeno prehajanje med programoma. Zaradi preventivnih ukrepov tudi
letos, že tretje šolsko leto učenci fizično ne bodo vedno prehajali iz razreda v razred. Izvajali
bomo diferenciacijo pri pouku v matični učilnici, če bodo tako narekovale slabše
epidemiološke razmere.
Normativi za oblikovanje oddelkov v prilagojenem programu so:
 1.- 3. razred – 8 učencev
 4.- 6. razred – 10 učencev
 7.- 9. razred – 12 učencev
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Normativ za oblikovanje skupin pri tehniki, gospodinjstvu in športu je največ 6 učencev, zato
je potrebno oddelek deliti, če je v njem več kot 6 učencev.

Posebni program
14 oddelkov – enako kot lani. V posebnem programu imamo letos 88 učencev. Učenci so
razporejeni od I. do VI. stopnje. Pri razporejanju otrok na posamezno stopnjo upoštevamo
otrokovo starost, zmožnosti in največje koristi. VI. stopnja je nadnormativna, povečana za dva
otroka. MIZŠ je podalo soglasje.
V posebnem programu je 18 težje in težko gibalno oviranih učencev.
Normativi za oblikovanje oddelkov v posebnem programu so:
I. stopnja – 6 učencev
II. stopnja – 7 učencev
od III. do VI. stopnje – 8 učencev

Vzgojno delo v domu
4 vzgojne skupine – enako kot lani.
Oblikovane so 4 vzgojne skupine. ena skupina je oblikovana iz učencev prilagojenega
programa, ena skupina iz otrok ,ki obiskujejo Posebni program, dve skupini sestavljajo otroci
iz obeh programov. Imamo stalnega nočnega vzgojitelja in eno varuhinjo, ki tedensko
krožijo. V nočni izmeni občasno dela tudi medicinska sestra.
Normativi za oblikovanje vzgojnih skupin so:
Posebni program
- 8 učencev
Prilagojen program - 12 učencev
Kombinirana skupina - 10 učencev

Mobilna obravnava otrok
Izvajanje defektološke, logopedske, socialno pedagoške in surdopedagoške pomoči (DSP)
poteka na 21 osnovnih šolah in v enem vrtcu; 723 ur tedensko. Delo z učenci izvaja 31
delavcev različnih profilov: 18 specialnih pedagogov, 6 inkluzivnih pedagogov, 3 socialne
pedagoginje, 3 logopedinje, 1 psihologinja.
Organizacija oz. razporejanje mobilnih delavk po OŠ sta izjemno zahtevna, saj je potrebno
upoštevati skupno število ur DSP na posamezni šoli, njihove urnike in urnike učencev,
oddaljenost šol, možnost razporeditve ur posamezni delavki (osnovna obveza, povečan obseg,
zmanjšanje obveze zaradi delovne dobe, zmanjšan obseg…). Odločbe za učence, ki
potrebujejo dodatno strokovno pomoč prihajajo skozi celo šolsko leto, zaradi česar prihaja do
sprememb ur, kar pomeni nujno prilagajanje in pogoste spremembe. V kolikor je mogoče,
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upoštevamo tudi oddaljenost šole na kateri delavka dela od kraja bivanja – zaradi
zmanjševanja potnih stroškov.
Individualno in skupinsko učno pomoč financirajo tudi občine: Celje (22 ur) za delo
logopedinje na devetih celjskih OŠ, občina Dobrna (4 ure) za delo na OŠ Dobrna. Te ure
izvajajo: logopedinja in ena specialna pedagoginja.
Z osnovnimi šolami imamo za to šolsko leto že sklenjene pogodbe o sodelovanju. Ob
spremembah med šolskim letom ne bomo pripravljali aneksov k pogodbam, saj so vsi podatki
razvidni iz programa KPIS.

OSNOVNI PODATKI ŠOLE
Način ogrevanja (mestni plin), kvadratura notranjih čistilnih površin – 5300 m². S 1. 9. 2021
smo pričeli uporabljati najete prostore v sosednji zgradbi, vili Regina in s tem pridobili 260
m2 dodatnih uporabnih površina za naše učence iz posebnega programa. Kvadratura notranjih
talnih površin je tudi osnova za izračun števila delovnih mest čistilk (5300 m² = 5,9 čistilke).
Po normativih je za eno čistilko določenih 900 m² talnih čistilnih površin.

KADRI - SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport potrdi predlog sistemizacije delovnih mest,
Mestna občina Celje pa sistemizira del delovnega mesta kuharice, polovico delovnega mesta
voznik in eno logopedinjo, ki nudi strokovno obravnavo učencem s težavami na področju
govora in jezika na vseh celjskih osnovnih šolah.
Obe potrjeni sistemizaciji dobimo predvidoma v mesecu oktobru ali novembru.
Za sistemizacijo delovnih mest zdravstvenih delavcev je sogovornik SOUS – Skupnost
organizacij za usposabljanje. Potrjenih je 7 zdravstvenih delovnih mest (3 fizioterapevti, 3
delovni terapevti, 1 logopedinja in 1 medicinska sestra).
Ministrstvo sem junija 2022 zaprosila za odobritev specifik, glede na specifične potrebe otrok.
Sistemizacija je dokument, ki ga je potrebno MIZŠ posredovati do 1. oktobra in obsega
izračun ur po posameznih učnih predmetih in obseg drugih obveznosti, ki so osnova za
izračun števila posameznih delovnih mest.
Julija, avgusta in septembra 2020 smo s strani MIZŠ dobili soglasja za razpis prostih oz.
neustrezno zasedenih delovnih mest.
1. septembra smo na osnovi razpisov prostih delovnih mest sklenili pogodbe z naslednjimi
novimi delavci:
Vzgojitelji v domu: 5 delavcev
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Učitelji: 10 delavcev (en v deležu in en za nadomeščanje)
Spremljevalec: 5 delavcev (štirje v deležih)
Varuh negovalec: 3 delavcev (dva za nadomeščanje)
Učitelj TIT: 1 delavec
Učitelj TJA: 1 delavec
Učitelji v OPB: 4 delavci (en za nadomeščanje)
Mobilni učitelj za DSP: 5 delavcev (en v deležu in en za nadomeščanje)
Administrator: 1 delavec (v deležu)
Knjigovodja: 1 delavec (v deležu)
Delovni terapevt:1 delavec
Knjižničar: 1 delavec (v deležu)
Računalnikar organizator informacijskih dejavnosti: 1 delavec
Svetovalni delavec: 4 delavci (dva v deležu)
Čistilec: 2 delavca (1 v deležu)
Kuhar: 1 delavec (1 v deležu)
Na podlagi nove sistemizacije so tudi letos razredniki dobili nove pogodbe (6 delavcev).
LDN-ju je priložen seznam zaposlenih delavcev. Teh je v tem šolskem letu 139 in 4 javni
delavci:
 124 žensk, 15 moških,
 105 je pedagoških delavcev (učitelji, vzgojitelji, svetovalne delavke, mobilne
specialne pedagoginje, socialne pedagoginje, logopedinja, pomočnice ravnateljice,
ravnateljica, varuhi negovalci),
 8 zdravstvenih delavcev (1 logopedinja, 3 fizioterapevti, 1 med. sestra, 3 delovne
terapevtke),
 34 je tehničnih delavcev (varuhinje, spremljevalke, kuharice, tajnica, administratorki,
hišnika, čistilke, garderoberka, perica),
 4 delavci preko javnih del,
 1 računovodja in 0,5 knjigovodje sta zaposleni na Desetki – računovodskem servisu,
ki združuje računovodje in knjigovodje večine celjskih OŠ.
Med šolskim letom imamo občasno prostovoljce, ki pomagajo pri delu z učenci. Z njimi
sklenemo dogovor o prostovoljnem delu in o sodelovanju obvestilo, pridobimo soglasje
staršev otrok, ki so vključeni v OPB ali v DOM. Dela prostovoljci ne izvajajo samostojno,
ampak vedno v prisotnosti in pod vodstvom strokovnih delavcev.
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SOGLASJA MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST
IN ŠPORT
Pred začetkom tega šolskega leta smo pridobili pisna soglasja za vse zaposlitve za določen in
nedoločen čas. Prejeli smo tudi soglasje k številu ur v oddelkih v podaljšanega bivanja v malo
manjšem obsegu kot lani (118 ur).
Pred začetkom šolskega leta je potrebno pridobiti soglasja za delovna mesta po specifiki. Gre
za spremljevalce otrok, ki so težje ali težko gibalno ovirani oziroma imajo hujše težave na
področju socialne interakcije in vedenja.
Postopek pridobivanja soglasij za zaposlitve za določen ali nedoločen čas je bil naslednji:
 Glede na število oddelkov in učencev in na osnovi normativov ter do sedaj sklenjenih
pogodb o zaposlitvi sem ugotovila, katera delovna mesta so prosta ali neustrezno
zasedena.
 Na portalu ministrstva sem zaprosila za soglasje k razpisu novega ali neustrezno
zasedenega delovnega mest.
 Ministrstvo je na portalu podalo pisno soglasje.
 Na Zavodu za zaposlovanje smo objavili razpise prostih delovnih mest.
 Po poteku razpisnega roka sem (na osnovi predstavitev v vlogah, na podlagi osebnih
razgovorov ali na osnovi izkušenj z do sedaj zaposlenimi za določen čas) izbrala
kandidate na prosta delovna mesta.
 Novi izbrani kandidati opravijo še zdravniški pregled in so seznanjeni z uradnimi
dokumenti, ki jih vodi šola. Opraviti morajo tudi izpit iz varstva pri delu. V letošnjem
letu vsem novim zaposlenim predstavimo tudi model po katerem se ravna šola zaradi
preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH DELAVCEV
Pedagoški delavci so z učenci prisotni po urnikih (neposredno pedagoško delo z učenci).
Ostale obveznosti opravijo z drugim delom: priprave na pouk, dežurstva pred poukom, med
malico, šola v naravi, organizacija dni dejavnosti, proslav in drugih prireditev, spremstva
učencev na prireditvah, tekmovanjih in drugih sodelovanjih izven šole, vodenje šolske in
domske skupnosti učencev, inventura, šolska hranilnica, vodenje kabinetov učil, roditeljski
sestanki, strokovni aktivi, študijske skupine, govorilne ure, strokovno izpopolnjevanje
(seminarji, posveti, kongresi), nadomeščanja odsotnih sodelavcev, varstvo med počitnicami
…).
Delovna obveza vsakega zaposlenega je 40 ur na teden. Strokovni delavci med šolskim letom
opravijo celotno letno obvezo v skladu s svojim iLDN. V času počitnic koristijo dopust.
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Kolikor je počitnic več kot ima delavec dopusta, opravi razliko ur med šolskim letom z
aktivnostmi, ki so navedene v prejšnjem odstavku in so vštete v učiteljev letni fond ur.
Evidenco vodi pomočnica ravnateljice.
Za ostale strokovne sodelavce (zdravstveno službo, svetovalne delavce) je delovni čas od 6.30
do 14.30 in od 7.00 do 15. ure, tehnični delavci pa imajo 8 urno prisotnost s premakljivim
delovnim časom od 6.30 -7.00 in do 14.30-15.00 ali od 14.00 do 22. 00.
Enotni delovni čas učiteljev razdeli delo učiteljev v tri stebre. V I. steber se je šteje čas pouka,
33 ur na teden od tega lahko opravi do 10 ur dela izven zavoda kot priprava na pouk, II. steber
obsega delo, ki je skupno vsem učiteljem in III. steber, kjer so dogovorjena dela in naloge
med delavcem in ravnateljem in s katerimi delavec dopolni svojo letno obvezo 2088 ur.

PROMETNO VARNOSTNI NAČRT
V prometno varnostnem načrtu so opisane:
 Pešpoti v šolo z vseh smeri.
 MO Celje nas vsako leto pisno seznani z ukrepi, ki jih izvajajo prvi šolski teden za
povečanje varnosti otrok.
 Parkirni režim za zaposlene in starše – zaposleni delavci parkirajo na šolskem
parkirišču, ki je zaprto z elektronsko zapornico. Starši, ki imajo težje in težko gibalno
ovirane otroke, lahko pripeljejo z avtom do vhodnih vrat in imajo dostop za
elektronsko zapornico. Ob ograji naše šole smo v dogovoru z MOC dobili 6 označenih
parkirnih mest, namenjeni so staršem naših učencev. MOC je uredila tudi poplavljeno
cesto med parkiriščem in našo šolo. Ostalim staršem smo pripravili začasne
dovolilnice za kratko parkiranje na sosednjem javnem parkirišču, s katerim upravlja
podjetje Kostra. Soglasja napišemo za starše na dovolilnici, za katero da soglasje MO
Celje – oddelek za promet.
 Prometna vzgoja – kolesarski krožek, kolesarski izpit za učence 5. razreda, tehnični
pregledi koles…
 Učenci 1., 2. razreda in I. skupina posebnega programa nosijo rumene rutice.
 Uporaba službenega avtomobila – prevoz učencev, službeni prevozi zaposlenih,
tehnični pregledi avtomobilov, navodila za izvajanje prevozov.
 Za ekskurzije in za razna tekmovanja zagotovimo dovolj spremljevalcev. Prav tako
zagotovimo spremstvo pri prevozu otrok s službenim avtomobilom. Otroke prevaža
praviloma voznik, ki je lahko tudi spremljevalec.
 Videonadzor – na šolski fasadi je nameščenih 5 video kamer: vhod uprava, vhod
telovadnica, garaže, vhod dom, parkirišče. Za pregledovanje videoposnetkov so
pooblaščeni pomočnica ravnateljice, ravnateljica, služba za varnost Prosignal, Policija.
Videonadzor je bil uveden z namenom večjega nadzora posameznih izpostavljenih
predelov šole, zagotavljanja večje varnosti učencev in zaposlenih, večjega nadzora nad
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parkiranimi avtomobili. Na vhodnih vratih je Prosignal z nalepkami opozoril, da je
objekt varovan z videonadzorom.
Prometno varnostnemu načrtu je priložen načrt mesta Celja z vrisanimi potmi do šole.

SKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH IN UČENCEV




















Napotitev zaposlenih na zdravniške preglede po načrtu, ki ga je pripravila pooblaščena
zdravnica (Zdravstveni dom Celje).
Napotitev zaposlenih na zdravniške preglede glede na akutno zdravstveno
problematiko.
Vodenje učencev na zdravniške preglede – sistematika – po načrtu šolskega
dispanzerja in pooblaščene zdravnice.
Vodenje domskih učencev na različne specialistične preglede, s sodelovanjem staršev,
Obiskovanje zobne ambulante v Zdravstvenem domu – domske učence vodi naša
medicinska sestra, zunanje učence peljejo starši ali gredo učenci sami s pisnim
soglasjem staršev.
Napotitev učencev na zdravniške preglede - po potrebi - pred opravljanjem delovne
prakse.
Zavarujemo otroke, ki odhajajo na delovno prakso ali so na praksi v naši kuhinji.
V primeru nalezljivih bolezni imamo pripravljeno enoposteljno spalnico.
Za učence organiziramo tečaj prve pomoči in nege dojenčka,
V šolskih prostorih imamo nameščene omarice prve pomoči v obsegu kot je to
predvideno z zakonom.
Ob odhodih večjih skupin učencev na daljše pohode, ekskurzije in za tekmovanja, ki
jih organizira šola, imamo na voljo nahrbtnike, v katerih je prva pomoč.
Kuharji se izobražujejo na seminarjih glede na aktualne teme: diete, higienski
standardi za pripravo hrane, javna naročila, preventiva in organizacija dela zaradi
novega korona virusa…
V šolskih prostorih in njeni okolici (šolski prostor in dovozne poti) kajenje ni
dovoljeno,
Table nameščene pri vhodih prepovedujejo vstop psov na šolsko zemljišče iz
higienskih in varnostnih razlogov.
z Zavodom VOZIM sodelujemo v tednu mobilnosti in pri drugih akcijah. Sodelovali
bodo učenci 3. ,4., 5. in 6. razreda. Na Mestni občini Celje so nam odobrili
financiranje delavnice "Vozim, vendar ne hodim", ki se jih bodo udeležili učenci III.
triade OŠPP.
Tečaj prve pomoči po programu reševalca iz vode z zaključnim izpitom ima 13
zaposlenih na vseh področjih našega dela (šola, športni pedagogi, posebni program,
dom, terapija, tehnično osebje).
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10 delavcem šolo smo pred začetkom novega šolskega leta omogočili 6 urni tečaj
prve pomoči in uporabe defibrilatorja (vsakoletni obnovitveni seminar).
Nadzor nad izvajanjem zdravstvene oskrbe domskih otrok vodi naša medicinska sestra
v sodelovanju z ravnateljico in zdravnico iz šolskega dispanzerja, ki ima v obravnavi
naše otroke.
Tudi letos v skladu s smernicami treh ministrstev načrtujemo tradicionalni slovenski
zajtrk v mesecu novembru.
Izdelan imamo program promocije zdravja med zaposlenimi.
Izdelan imamo program preprečevanja bolnišničnih okužb.
Izdelan imamo načrt nudenja prve pomoči.
Izdelan imamo načrt preprečevanja Legionele.

NAČRT SODELOVANJA Z OKOLJEM
Povezovanje šole z okoljem je v obojestransko korist. Naši učenci pridobivajo nove izkušnje,
širijo in v različnih situacijah pridobivajo socialne veščine, se prilagajajo novim okoliščinam
po svojih močeh. Povezovanje z okoljem je tudi pomemben vzgojni element v okviru
šolskega dela. Okolje pa z našim vstopanjem vanj pridobiva v smislu osveščanja, sposobnosti
prilagajanja in ustreznega odzivanja na njim nevsakdanje situacije.
Kolikor bo mogoče se bomo povezovali z okoljem.
Sodelovanje z okoljem poteka na različnih ravneh:
 neposredno ali posredno sodelovanje naših učencev pri aktivnostih izven šole,
 sodelovanje strokovnih delavcev z zunanjimi institucijami in posamezniki,
 vključevanje zunanjih posameznikov ali skupin v šolsko delo,
 pripravljali bomo prireditve ob 50-letnici šole in nanje vabili zunanje obiskovalce
(starše in druge obiskovalce).

Naši letošnji načrti, ki vključujejo zgoraj omenjene ravni:




Sodelovali bomo na prireditvah v Mestni občini Celje, prednovoletne prireditve,
poslikava plakatov, obnovili bomo poslikavo na avtobusni postaji v Brezovi,
sodelovali bomo na občinskih likovnih in drugih natečajih, sprejem najboljših
devetošolcev pri županu, sodelovanje v krajevni skupnosti...).
Učenci bodo sodelovali na državnih srečanjih, tekmovanjih v skladu z razpisi
(glasbena revija, družboslovje, gibanje specialne olimpijade, MATEP, računanje je
igra, mladi tehniki, športna tekmovanja (košarka, med dvema ognjema, nogomet,
atletika, plavanje)…;
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Sodelovanje s Centri za socialno delo, Dispanzerjem za psihohigieno, Šolskim
dispanzerjem, zobno ambulanto, zavodom Socio, Policijo, Kriznim centrom, Zavodom
za šolstvo, Računovodskim servisom Desetka, MO Celje, Ministrstvom za šolstvo, z
občinami iz katerih imamo učence, s šolami s prilagojenim programom, celjskimi in
drugimi osnovnimi šolami, Zavodi za usposabljanje v Sloveniji, VDC-ji, s srednjimi
šolami (poklicno usmerjanje), z Inštitutom za rehabilitacijo v Ljubljani, Pediatrično
kliniko, Inštitutom za avtizem, z mediji, kulturnimi ustanovami, Lyons klubom…;
Sodelovali bomo s prostovoljci ŠCC in Gimnazija Lava.
Sodelovali bomo s Srednjo zdravstveno šolo: Dijaki smeri Zdravstveni tehnik bodo
izvedli tečaj prve pomoči za učence Posebnega programa, dijakinje smeri Kozmetični
tehnik bodo v času teden otroka in v času priprave učencev na zaključni nastop izvedle
nego obraza, nego rok in ličenje za učence Posebnega programa.
Sodelovali bomo z galerijo Nika Ignjatiča z udeležbo na razstavi in pri pripravi
kulturnega programa za otvoritveni del razstave.
Sodelovanje s kmetijo Dimec: Dela v jeseni in dela pomladi bodo spoznavali in se
vanje vključevali starejši učenci posebnega programa.

PROJEKTI, STROKOVNA SODELOVANJA IN
PROSTOVOLJSTVO
V šolskem letu 2022-2023 načrtujemo naslednje projekte:

Erasmus+projekt; Gozd - naš vseživljenjski učitelj (ForLife: forest our life long
teacher)
Opis projekta:

V mednarodnem, 19 mesecev trajajočem (od 1. februarja 2022 do 1. septembra 2023)
projektu sodelujemo trije partnerji, in sicer program Ekošola Slovenija, program Ekošola
Srbija (Ambasadori održivog razvoja i životne sredine) in JUMP Associazione Culturale
Italija.
Projekt je namenjen vzgojiteljem in učiteljem, ki inkluzivno vključujejo gozd v vsa področja
poučevanja, tekom projekta pa bodo lahko izmenjali izkušnje in predstavili primere dobre
prakse, pripravili didaktični material za naše učence, zloženke, zgibanke, didaktične igre in
učne liste, vse na temo spoznavanja in učenja v in o gozdu, o njegovih danostih, o okoljskih in
podnebnih spremembah, spoznali pa tudi nove načine, kako približati gozd učencem in kako
ga uporabiti pri svojem poučevanju.
Iz Slovenije je v projekt vključenih 16 vzgojno-izobraževalnih ustanov, med njimi tudi naša
šola. (V mesecu maju smo kar dva krat gostili udeležence projekta; v soboto, 14. maja, ko
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smo našo šolo spremenili v pravo ˝gozdno˝ predavalnico in so udeleženci projekta, v okviru
celodnevnih predavanj in delavnic, predstavili svoje šole in primere dobrih praks. V torek, 17.
maja, pa smo jim predstavili našo šolo, jih popeljali po učilnicah in šolski okolici, jim
pokazali naše delo, da so začutili naš utrip).

Sodelovanje s šolo na Slovaškem
Sodelovanje s šolo na Slovaškem: Kontaktiral nas je veleposlanik, gospod Gregor Kozovinc
in nam prenesel željo vodstva Združene šole v Sencu, ki izobražuje otroke s posebnimi
potrebami po sodelovanju z našo šolo. Potekajo prvi spoznavni dogovori in predstavitve obeh
šol.

Noč branja
Brati pomeni početi podvige. (T. Pavček)
Noč branja je projekt za spodbujanje branja otrok in mladine. Noč branja ne prinaša le branja,
ampak postavlja v ospredje predvsem ustvarjanje in druženje ob branju.
S projektom Noč branja želimo poudariti en sam osrednji cilj, to je doživljanje branja kot
dogodka. Učenci imajo namreč možnost doživeti branje v najrazličnejših oblikah.
Cilji, ki jih še želimo s projektom doseči, so:
 spoznavanje pomena branja za smotrno preživljanje prostega časa,
 razvijanje kreativnosti ob branju,
 razvijanje veselja do branja,
 razvijanje jezikovnih zmožnosti in zmožnosti dramatizacije,
 promocija vzgoje in izobraževanja,
 povezovanje učencev in učiteljev ter šol in ostalih institucij,
 druženje.
Časovni termin: 2., 3. December 2022 (petek, sobota)

Varno s soncem
Program je nastal z željo po izboljšanju stanja v naši državi zaradi zaskrbljujočih
epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože, ki je povezano z
izpostavljanjem UV sevanju in s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroški dobi. Projekt
podpira in vodi NIJZ.

Šolski projekti in aktivnosti



Terapevtsko delo specialne pedagoginje z učenci OŠ Glazija v obsegu 10 ur na teden
po metodi PECS.
Specialno pedagoška diagnostika za otroke in mladostnike (za potrebe diagnostike
smo nabavili diagnostična sredstva (SNAP test, ABAS -3 test, ABC test gibanja).
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Predavanja in delavnice za strokovne delavce OŠ Glazija in na povabilo tudi v
lokalnem okolju (vrtci, šole…).
Sodelovanje v inkluzivnih timih v vrtcih in OŠ.
Predavanja in delavnice za starše otrok s posebnimi potrebami OŠ Glazija in drugih
vrtcev in šol.
Svetovanje družinam otrok s posebnimi potrebami – izvaja se v senzorni igralnici, ki
je sofinancirana iz projektnih sredstev.
Izposoja nabavljenega didak. materiala in opreme (mobilni službi, OŠ Glazija, vrtcem
in šolam).
Psihološka pomoč in intervenca ob dogodkih.
Psihološko svetovanje staršem ob vzgojni nemoči, pomoč staršem pri komuniciranju z
zunanjimi ustanovami.
Podpora in pomoč učiteljem pri komunikaciji z učenci in starši.
Skupina staršev za samopomoč.

Izobraževanje in podpora novim sodelavcem
Letos nadaljujemo z internim projekt, kjer bomo s petimi izobraževanji v prvih štirih mesecih
(september do december) nove sodelavce in ostale zainteresirane delavce naše šole (učitelje,
varuhe, spremljevalce, tehnične delavce) seznanili z motnjami, ovirami in primanjkljaji, ki jih
imajo naši učenci. Predstavili jim bomo primere dobrih praks pri delu na različnih področjih,
seznanili jih bomo s šolskimi pravili, z zahtevano dokumentacijo in s specifičnimi
posebnostmi posameznih otrok. Izobraževanje novih sodelavcev bo potekalo kot plenarna
predavanja in kot delavnice in klepetalnice.

Prostovoljno delo
Prostovoljno delo »Moj prijatelj, prijateljica«, poteka na OŠ Glazija Celje že več let.
Namenjeno je dijakom, ki so pripravljeni del svojega prostega časa nameniti prostovoljni
pomoči učencem, tistim posameznim otrokom in mladostnikom na naši šoli, ki med tednom
živijo v internatu, torej izven svoje družine in doma.
Dijakom je z vključitvijo v prostovoljno obliko dela ponujena enkratna priložnost, da ob
srečanjih z našimi otroki in mladostniki pridobivajo osebna izkušnje in spoznanja, ki jih bodo
spremljala in bogatila še dolgo v odraslo dobo. Otrokom in mladostnikom, ki so deležni te
oblike pomoči, pa prostovoljci s svojo naklonjenostjo in pripravljenostjo predstavljajo most
vključevanja in sprejemanja v širše socialno okolje.
V tem šolskem letu smo k sodelovanju povabili ŠC Celje, Gimnazijo Lava, Gimnazijo Center
Celje in Srednjo zdravstveno šolo. Dijakom so za celoletno sodelovanje v projektu priznane
opravljene obvezne izbirne vsebine, v kolikor dijaki to želijo. Nekateri dijaki svoje
prostovoljno delo opravljajo v okviru projekta Mephius, ki se odvija na njihovi matični šoli.
Spet drugi dijaki pa k nam prihajajo zgolj zaradi njihovega lastnega interesa, ne glede na
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potrdilo, ki ga dobijo. Dijaki Gimnazije Lava se bodo v letošnjem šolskem letu vključevali v
oddelke podaljšanega bivanja. Z učenci bodo delali domače naloge in se družili.
Upoštevali bomo preventivne ukrepe za varno druženje, ki ga bomo kolikor bo mogoče
izvajali na prostem.

Osnovna šola Glazija je nosilka certifikata Kulturne šole
Po poslani dokumentaciji in presoji Javnega sklada za kulturne dejavnosti smo nosilci naziva
Kulturna šola do 31. 8. 2025. V obdobju do leta 2025 se naša šola povezovala v mrežo
kulturnih šol, kjer sodeluje s šolami celjske regije in širše…

Evropska vas
Od vsega začetka šola sodeluje pri pripravi razstavnih predmetov in
zaključni prireditvi v mestu. Letošnje šolsko leto bodo učenci in mentorice ustvarjali izdelke
značilne za Španije. V šoli bomo za ta namen organizirali kulturni dan, kjer učenci pripravijo
plesne, pevske točke ter skuhajo značilno hrano izbrane države.

Množičen tek otrok v Sloveniji
“Otroci tečejo". Tek na 100 m bomo izvedli na dan športa, to je 21. 9. 2022 na ravnini od
Srednje zdravstvene šole proti našemu športnemu igrišču. Tek je ne tekmovalnega značaja,
zato se ga lahko udeležijo vsi učenci, izvedejo pa ga po svojih sposobnostih ali s pomočjo.
Vsak udeleženec dobi simbolično diplomo.
Izobraževanje pripravi šolska svetovalna služba, skupaj z učitelji, po potrebi tudi z zunanjimi
izvajalci.

Teden športa
V tednu športa od 26. do 30. 9. 2022 bomo na šoli pripravili športno druženje, ki ga
pripravljamo skupaj z MC Celje. Označili ga bomo kot prvi dogodek ob 50 letnici in ga
izvedli na šolskem igrišču in v parku. Na dogodek bomo povabili tudi starše in zainteresirano
javnost. Ob petnajstih športnih postajah se bomo družili v dopoldanskem času. Glede na
zmožnosti in interes naših učencev bomo vaje in rekviziti prilagojeni.

Medvrstniško povezovanje
Nadaljevali bomo s povezovanjem, ki smo ga zastavili lani. Zaradi protikoronskih ukrepov se
bodo nekatere aktivnosti iz prve faze ponovile.
Povezovanje bo potekalo v dveh fazah:
1. povezovanje med učenci 5. Razredov NIS Centra Gustava Šiliha Maribor in OŠ Glazija.
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V letošnjem šolskem letu načrtujemo spletna srečanja, ki bodo namenjena:
 druženju
 razvijanju kuminikacijskih spretnosti
 razvijanju digitalne pismenosti
 krepitvi socialnih veščin
 spoznavanju krajev
 izboljšanju pozitivne samopodobe
 krepitvi odgovornosti
 spodbujanju ustvarjalnosti
2. vključitev učencev večinskih OŠ iz osrednje Slovenije in/ali primorske v posamezna
srečanja.
Predvidene teme srečanj:










To sem jaz
Moji cilji
Praznujemo
Šola
Beremo knjige
Nasilje
Postavim se zase
Moj materni jezik - moja kultura
Zaključno druženje: gostovanje

Srečanja bodo potekala do dogovoru (enkrat ali dvakrat na mesec).

Športni tabor
Po zaključku pouka, junija 2023 načrtujemo tri dnevni športni tabor za naše učence
Prilagojenega programa. Namen tabora je nagraditi učence za uspešno sodelovanje in dobro
medvrstniško povezovanje preko celega šolskega leta s povabilom na športni tabor, ki ima v
svojem programu različne športne aktivnosti (pohod, plavanje, družabne igre in večerno
druženje ob tabornem ognju). Učenci bodo skupaj z mentorji samostojno preživeli dan tudi ob
pripravi zajtrka in večerje. Kosilo bomo pripravili v šoli. Prispevek staršev ne bo presegal 20
EUR.

Šola v naravi za učence Posebnega programa
V času od 26. 9. do 30. 9. 2022 bomo organizirali petdnevno šolo v naravi tabor za 18
učencev iz Posebnega programa. Učenci bodo bivali v domu Cinkarne Celje. Na taboru bomo
z učenci urili socialne veščine, jih peljali v naravo in učili spoznavati lepote bivanja v
planinskem okolju in kvalitetno preživljali prosti čas.
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Sproščanje z gibanjem v naravi
Šolska svetovalna služba bo za otroke od 4. razreda dalje, ki niso vključeni v domsko vzgojo
tudi v letošnjem šolskem letu 2x na mesec pripravila aktivnosti na prostem v okolici šole
(mestni park, Anski vrh, Miklavški hrib, Celjska koča, Grmada, Pečovnik…) z uporabo
psiholoških tehnik sproščanja. Predvideno število ur je 30, posamezno srečanje bo trajalo od
dveh do štirih ur s ciljem razvijati interesna področja učencev, s poudarkom na gibanju v
naravi in uporabi psiholoških tehnik sproščanja. Poudarjeni so razvoj na socialnem področju,
področje krepitve psihološke odpornosti in izboljšanje psihičnega blagostanja, pri čemer so
učenci celostno, telesno, miselno in čustveno aktivni. Izpostavljena je svetovalna vloga
izvajalk interesne dejavnosti, ki s sodobnimi oblikami in metodami dela omogočajo učencem
pridobivanje novih znanj in spoznavanje novih tehnik in zdravih načinov sprostitve v naravi.
V okviru interesne dejavnosti bodo učenci lahko spoznavali vsebine, ki formalno niso
predpisane oziroma predlagane. Temeljni namen te interesne dejavnosti je uporaba
pridobljenih vedenj in znanj za preživljanje prostega časa, kar lahko služi kot izhodišče za
vzpostavljanje kvalitetnih novih vezi, ter povezovanje in druženje v ožjem in širšem okolju. Z
vidika osebnostne rasti in vseživljenjskega učenja je pomembno, da se učenci navajajo na
samoregulacijo, kar jim omogoča razvoj in rast tudi na drugih področjih v različnih obdobjih
življenja. Prav tako pa bodo učenci imeli možnost aktivnega preživljanja prostega časa v
naravi ter povezovanja z njo.

Šolski parlament
Osrednja tema v šolskem letu 2022/2023 je DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.
Le-ta je bila sprejeta na nacionalnem otroškem parlamentu, aprila 2022 in se bo obravnavala
dve leti. Prvo leto je namenjeno spoznavanju s temo, razpravam, debatam in zaključkom oz.
predlogom sprememb. Cilj je zaznati s kakšnimi duševnimi stiskami se soočajo otroci in
mladostniki ter jih opolnomočiti, da te prepoznajo in o njih tudi spregovorijo.
V ta namen se bodo organizirale različne aktivnosti v katere želimo vključiti vse otroke na
šoli. Učitelji bodo v dogovoru in sodelovanju z mentorico šolskega parlamenta obravnavali
dane teme pri razrednih urah, socialnemu učenju, kot tudi pri urah knjižnične vzgoje.
Knjižničarki bosta s pomočjo izbranih knjig približali temo predvsem mlajšim otrokom in
otrokom iz posebnega programa. Šolska svetovalna služba bo izvedla delavnice za učence III.
triade, v okviru izbirnih vsebin za likovno snovanje, pa se bo organizirala razstava likovnih
del na omenjeno temo.
Načrtovano pa je tudi sodelovanje z zunanjimi institucijami, ki bi učencem še bolj približali
dano temo in jim nudili potrebne informacije. K sodelovanju bomo povabili Center za
krepitev zdravja (ZD Celje) in Krizni center za mlade, Celje.
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SODELOVANJE S STARŠI
Razredniki in vzgojitelji v domu pripravijo podrobnejše načrte sodelovanja s starši, ki so
priloga LDN.
Oblike sodelovanja so: govorilne ure, roditeljski sestanki, predavanja, odprte učne ure,
možnost sodelovanja na ekskurzijah, svet staršev, svet zavoda, telefonsko, preko spletnih
učilnic, e-komunikacije.

Skupina staršev za samopomoč
Skupina se zadnji dve leti ni mogla sestajati v živo kot je bilo načrtovano. V okrnjeni obliki je
skupina delovala na daljavo. V šol. letu 2022/ 2023 smo ponovno pripravili načrt dela za
skupino staršev, ki se bodo srečevali v šoli 1x mesečno oziroma po dogovoru.
Teme načrtovane za skupino staršev:







Sprejemanje svojega otroka s posebnimi potrebami, stiska ob prešolanju.
Prepoznavanje svojih osebnih potreb in pravic.
Jaz kot starš, jaz kot partner, sorojenci v družini.
Samostojnost otroka, priprava za življenje.
Vzgoja otroka, teme po izboru staršev.
Druženje, sprostitev.

V skupini staršev za samopomoč ustvarjamo varen in zaupen prostor, kjer o stvareh, ki jih
doživljajo, govorijo starši, ki imajo podobne, a hkrati drugačne izkušnje. V skupini je
priložnost najti zaupne sogovornike.

Soglasje staršev
Center za pravno pomoč (czpp) je za šolsko leto 2021/2022 pripravil posodobljeno in pravno
ustrezno soglasje za starše. V šolskem letu 2022/2023 smo lansko soglasje ohranili in ga
uskladili s specifičnimi dopolnitvami, ki se nanašajo na našo šolo in delo z našimi učenci.
Novost v letošnjem letu je ta, da soglasje odslej veljajo do preklica in le eno šolsko leto ,kot
doslej.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Šole s prilagojenim programom moramo učencem ponuditi opravljanje nacionalnega
preverjanja znanja ob koncu 6. in 9. razreda. Učenci pa se skupaj s starši odločijo ali bodo k
preverjanju znanja pristopili ali ne.
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Nacionalno preverjanje znanja se bo izvajalo iz matematike in slovenskega jezika ter še enega
predmeta, ki ga bo tekom šolskega leta določil minister za šolstvo.
Letnemu delovnemu načrtu je priložen šolski koledar, v katerem so opredeljeni datumi
izvedbe nacionalnega preverjanja znanja. V šolskem letu 2021/2022 bo NPZ iz slovenščine 4.
5. 2023, iz matematike 8. 5. 2023 in 10. 5. 2023 bo NPZ iz 3. predmeta, ki bo letos
naravoslovje. Priloga LDN-ja je tudi Izvedbeni načrt nacionalnega preverjanja znanja.

DELOVNA PRAKSA
Delovno prakso učencev Posebnega programa načrtujemo delno v šoli in njeni neposredni
okolici, delno pa v delavnicah CVD Golovec. V času delovne prakse bodo učenci opravljali
razna gospodinjska in vrtna opravila in urejali okolico šole. Delno, v obsegu dveh dni, in v
dogovoru s CVD Golovec bomo našim učencem ponudili prakso izven šole, ki jim bo
ponovno omogočila izkušnje z delom in druženjem izven matične šole.
Delovne prakse se udeležijo učenci Posebnega programa od IV. do VI. stopnje. Izvajala se bo
ob dnevih dejavnosti in strnjeno 5 dni, 4 ure na dan.
Namen prakse je navajanje na delo, ki ga bodo učenci predvidoma opravljali po končanem
šolanju.
Operativni cilji izvajanja delovne prakse:
•
spoznati nove oblike dela, nove zaposlitve,
•
poslušati in upoštevati navodila pri delu,
•
prilagajati se na nove delovne razmere,
•
delo varno opravljati, skrbeti za svojo in tujo varnost,
•
spoznati in sprejeti razno zaščitno opremo pri delu,
•
navajati se na določen ritem dela,
•
čim bolj natančno in vestno opravljati delo,
•
vztrajati pri delu do konca,
•
razvijati odgovornost do dela,
•
razvijati delovne navade,
•
razvijati samostojnost pri delu,
•
upoštevat določen čas za malico ali počitek,
•
spoznati nove osebe
•
vzpostaviti komunikacijske poti z varovanci,
•
navajati se na sprejemanje drugih in drugačnih,
•
razvijati tolerantnost, strpnost v odnosu do ostalih,
•
sklepati poznanstva in prijateljstva,
•
nuditi pomoč sodelavcem, če je to potrebno.
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INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti izvajajo strokovni delavci in varuhinje negovalke v prilagojenem
programu, posebnem programu in v domu v obsegu 30 - 35 ur na leto.
Za izvedbo interesnih dejavnosti letos ne načrtujemo organizacijskih prilagoditev in
omejitev. Izvajali jih bomo kot pred časom.
Med poukom izvajamo interesni dejavnosti; razvoj socialnih veščin in taktilna integracija.
Dejavnosti se bosta izvajali večinoma individualno, v paru ali manjši skupini v času pouka
učencev in v prosti uri učitelja, saj po pouku oz. po koncu podaljšanega bivanja učenci za
aktivno sodelovanje niso več zmožni.
V letošnjem šolskem letu načrtujemo naslednje interesne dejavnosti:
INTERESNA DEJAVNOST
TERMIN
1.

Ustvarjajmo iz zelišč

sreda, 14.00 – 15.30/14 dni

2.

Joga

ponedeljek, 14.00 – 14.45

3.

Kulinarični krožek

četrtek, 14.00 – 14.45

4.

Gibalne urice

ponedeljek, 14.00 – 14.45

5.

Terapija s pomočjo konja

sreda, 13.45 – 17.30

6.

Halliwick

po dogovoru

7.

Pohodniški krožek

po dogovoru

8.

Masaže

po dogovoru

9.

Pevski zbor za posebni program

sreda, 11.30 – 12.20

10.

Eko krožek

sreda, 14.00 – 14.45

11.

Računalniško opismenjevanje

po dogovoru

12.

Pravljice, moje prijateljice

sreda, 14.00 – 14.45

13.

Rokovanje s psom

torek, 14.00 – 15.00/14 dni

14.

Ročne spretnosti

sreda, 14.00 – 15.30/14 dni

15.

Rokodelske delavnice

ponedeljek, 14.00-15.30/14 dni

16.

Šolski radio

po dogovoru (V., VI. stopnja) in uč. 4. do 9. r.
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17.

Planinski krožek

po dogovoru, 1x mesečno za uč. od 3. Od 6. r.

18.

Vesela šola

Torek, 13. 30 za uč. 3. do 6. r.

19.

Z gibanjem se učim

Za 2. r.

20.

Šolski časopis

Po dogovoru za uč. 1. do 9. r.

21.

Lutkovni krožek

Četrtek 12. 25 za uč. od 2. do 5. r.

22.

Spretni prstki

Ponedeljek 13. 10 za 1. in 2. r.

23.

1, 2, 3, gibaj!

Po dogovoru 1x n teden za uč. 1. In 2. r.

24.

Pevski zbor

25.

Plesni krožek

Petek, 11,30 za uč. od 1. do 3. r.
Sreda in petek , 12. 20 za 4. in 5. r
Pon. in torek, 6. do 9. r.
Sreda, 13. 30 za 4., 5. in 6. r.

26.

Montessori urice

27.

Angleški krožek

Torek, 12. 25 za uč. od 1. do 3. r.
Sreda, 12. 25 za uč. od 1. Do 3. R.
Torek, 13. 30 za uč. 5. in 6. r.

28.

MATEP

Petek, 11.00 za gibalno ovirane otroke

29.

Halliwick (navajanje na vodov Pon., tor. in sreda po urniku otrok
šolskem bazenu)

30.

SOS (specialna olimpijada
Slovenije)

1x na teden po dogovoru.

31.

Športni krožek

Za domske učence

32.

Pohodniški krožek

Za domske učence

33.

Plesno gibalni krožek

Za domske učence

DNEVI DEJAVNOSTI 2022 – 2023
Dan šole bomo imeli 26. maja 2023. Ta dan bomo v dopoldanskem času pripravili za učence
različne dejavnosti, v popoldanskem času pa bomo izvedli izobraževanje za zaposlene.
NARAVOSLOVNI DNEVI
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Evakuacijska vaja
EKO vsebine
Ekskurzija
Dan številke 112

KULTURNI DNEVI








Celje, ali te poznam?
Veseli december
Novoletna prireditev
Kulturni praznik
Medgeneracijsko povezovanje
Evropska vas

TEHNIŠKI DNEVI







Dobrodošla jesen
Evropska vas
Publikacija ob 50 letnici
Dan odprtih vrat
Zaključna prireditev in valeta

ŠPORTNI DNEVI







Šport za vse
Pohodništvo
Zimski športi
Atletika, Juhigan
Plavanje

EKO AKTIVNOSTI
V tem šolskem letu bomo nadaljevali s programom dela iz prejšnjega šolskega leta ter ga še
dopolnili z dodatnimi vsebinami.
Glavni cilj programa Ekošola bo vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo
postane del življenja. Drugi cilji so:
 uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
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spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
razvijati pozitivne medsebojne odnose,
vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

EKO odbor je za letošnje šolsko leto pripravil sledeči ekoakcijski načrt:
 šolska vrtilnica; tema: zelenjavni in zeliščni vrt, poteka celo šolsko leto
 altermed: zdrav način življenja,
 eko-paket: ustvarjanje iz odpadne embalaže,
 misija: zeleni koraki,
 hrana ni za tjavendan,
 vem, zato odgovorno jem,
 biotska raznovrstnost,
 mladi v svetu energije,
 likovni natečaj,
 ekobranje za ekoživljenje,
 znanje o gozdovih.

Senzorna pot:
Na južnem delu šolske parcele smo ob učilnici na prostem - Sončni hiški uredili senzorno pot,
ki našim učencem še dodatno popestri bivanje na prostem in jim ponuja nove izkušnje.
Posebno dragocena je za gibalno ovirane otroke in za tiste s težavami na področju senzorne
integracije. Za namen priprave senzorne poti smo se povezali s Srednjo šolo za hortikulturo in
vizualne umetnosti, kjer imajo že več let tako pot. Pot je urejena a se vsako leto ureja na novo
z drugimi materiali in se po potrebi vzdržuje.

Zbiralne akcije:




zbiranje odsluženih tonerjev, kartuš in trakov; v sodelovanju s podjetjem Bitea,
zbiralna akcija bo potekala celo šolsko leto, tudi letos bomo poskusili pridobiti nove
donatorje.
Zbiranje starega papirja bomo izvajali tudi letos. Tudi v letošnjem šolskem letu je na
šoli potekala akcija zbiranja starega papirja. Mentorji spodbujajo učence iz obeh
programov (PrP in PP), da aktivno sodelujejo pri zbiranju, tehtanju in beleženju
količin zbranega papirja. Beležka o zbranem papirju skozi celo leto visi na oglasni
deski. Učence pri tem podpirajo tudi starši in učitelji. Zasluženi denar se razdeli po
posameznih oddelkih. Del sredstev se nameni dobrodelnim akcijam na šoli, največkrat
za plačila toplih obrokov, del sredstev pa učenci porabijo po svojih željah za različne
priboljške ob koncu šolskega leta.
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Izbirne aktivnosti:



slovenska hrana – tradicionalni slovenski zajtrk; poudarek na lokalno pridelani hrani.
ekobranje za ekoživljenje - spodbujanje učencev k branju literature z ekološko vsebino

Ostale aktivnosti:






Ločevanje odpadkov po razredih (plastika, papir, biološki odpadki in ostali odpadki).
Shema šolskega sadja (uporaba hrane iz lokalnega okolja in spodbujanje uživanja
zelenjave in sadja)
Varčevanje z elektriko in vodo
Ločeno zbiranje embalaže KEMS v šolski kuhinji
Sodelovanje na likovnih in pevskih natečajih

LETNI DELOVNI NAČRT DOM OŠ GLAZIJA
Program dela v domu izhaja iz Vzgojnega programa, ki ga je pripravil Zavod za šolstvo RS in
je bil na strokovnem svetu sprejet leta 2011. Na osnovi Vzgojnega programa vsaka vzgojna
skupina izdela svoj vzgojni načrt (le ti so priloga Letnega delovnega načrta šole).
Vzgojne načrte dopolnjujemo še z naslednjimi dejavnostmi v posameznih mesecih šolskega
leta:










OKTOBER: TEDEN OTROKA, DAN UČITELJEV, DAN REFORMACIJE,
SVETOVNI DAN VARČEVANJA RODITELJSKI SESTANEK S STARŠI
NOVEMBER: DAN SPOMINA NA MRTVE, TEKMOVANJE V DRUŽABNIH
IGRAH, SVETOVNI DAN PRAVIC OTROK, EKO OZAVEŠČANJE –
VARČEVANJE Z ENERGIJO
DECEMBER: DAN KUTURE, MIKLAVŽEVANJE, SVETOVNI DAN
ČLOVEKOVIH PRAVIC, ZAČETEK ZIME, SLAVNOSTNA VEČERJA IN OBISK
BOŽIČKA, DAN SAMOSTOJNOSTI
JANUAR: SKRB ZAP TICE, ZIMSKI ŠPORTNI DAN
FEBRUAR: SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK, SVETOVNI DAN BOLNIKOV,
PUSTOVANJE, OBISK MESTNE KNJIŽNICE
MAREC: MEDNARODNI DAN ŽENA, GREGORJEVO - ZAČETEK POMLADI,
SVETOVNI DAN VODE, MATERINSKI DAN
APRIL: MEDNARODNI DAN OTROŠKIH KNJIG, SVETOVNI DAN ZDRAVJA,
SVETOVNI DAN MLADIH PROSTOVOLJCEV, DAN KNJIGE, VELIKA NOČ
MAJ: TEDEN RDEČEGA KRIŽA, SVETOVNI DAN DRUŽINE, POHOD V
NARAVO, RODITELJSKI SESTANEK, UDELEŽBA NA IGRAH DOBRE VOLJE
JUNIJ: PLAVANJE NA LETNEM KOPALIŠČU, DOMSKI IZLET NA MORJE,
SLAVNOSTNA VEČERJA, ZAKLJUČNA PROSLAVA, DAN DRŽAVNOSTI.

32

ENODNEVNA EKSKURZIJA ZA DOMSKE UČENCE
Načrtujemo ekskurzijo na obalo, ki jo bomo realizirali v mesecu maju. Ekskurzija bo
vključevala spoznavanje obmorskega sveta kot naše pomembne geografske pokrajine.
Ogledali si bomo nekaj znamenitosti obmorskih krajev (Piran, Portorož, Strunjan) in nekaj
prostega časa namenili kopanju. Ekskurzija bo za učence brezplačna. Poiskali bomo ustrezen
vir financiranja. Odhod iz Celja bo v jutranjih urah in vrnitev zvečer do 20.ure. Poskrbeli
bomo za prehrano, prevoz, varnostni načrt in ustrezno število spremljevalcev.

POKLICNO SVETOVANJE
Aktivnost poklicnega svetovanja na OŠ Glazija v šolskem letu 2022/2023:

Roditeljski sestanek za starše učencev 9. razredov
V začetku šolskega leta je tema seznanitev s procesom poklicnega svetovanja in NPZ in proti
koncu šolskega leta seznanitev z vpisom, pridobivanje štipendije, prijava na Zavodu za
zaposlovanje in urejanje dokumentov.

Roditeljski sestanek za starše učencev 8. razredov
Starše in učence seznanimo z možnostmi nadaljevanja šolanja po končanem šolanju pri nas in
kako se naj pogovarjajo z otrokom, na kaj naj bodo pozorni, ko se pogovarjajo o nadaljnjem
šolanju in poklicih.

Urejanje podatkov v aplikaciji za prijavo v srednje šole in prijava na NPZ
Obiski srednjih šol
V sklopu pokline orientacije bomo v septembru 2022 učence devetega razreda peljali na
MOC v ulico obrti. Za učence 8. in 9. razreda načrtujemo obiske srednjih šol, ki izvajajo
ustrezne programe (program z nižjim izobrazbenim standardom), obisk ŠC Velenje
(pomočnik v biotehniki in oskrbi, pomočnik v tehnoloških procesih, obisk ŠC Celje
(pomočnik v tehnoloških procesih, pomočnik pri tehnologiji gradnje in preoblikovalec
tekstilij) in obisk ŠC Šentjur (pomočnik v biotehniki in oskrbi). O tem ali organiziramo
oglede na srednjih šolah (povezano s stroški) ali pridejo šole k nam, se vsako leti
dogovarjamo sproti vsako leto. Upoštevali bomo aktualne epidemiološke razmere in se sproti
odločali za realizacijo dogovorov.
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Letos bomo prvič sodelovali s Šolskim centrom Celje, ki je v naši neposredni bližini. Na
delovno prakso bomo na ŠCC, Srednjo šolo za gradbeništvo in na srednjo šolo za storitvene
dejavnosti, v program Oblikovanje tekstilij oktobra in novembra 2021 napotili 24 učencev 8.
in 9. razreda.

Anketiranje in testiranje
V novembru in decembru izvede psihologinja anketiranje in testiranje učencev 9. razreda
(namen anketiranja je, da učenci razmislijo o svojih interesih, namen testiranja pa je, da se
ocenijo ročne spretnosti, logično mišljenje, opazovanje in sklepanje in splošna razgledanost).

Ocena spretnosti in navad
V začetku januarja učitelji, ki učence poučujejo, izpolnijo obrazec za oceno spretnosti in
navad pri učencih ( učne, delovne navade……).

Posvet z zdravnikom
Sredi januarja posvet s šolsko zdravnico, ki poda svoje mnenje, glede na zdravstveno
specifiko učenca in glede na zahteve programa, o učenčevi nameri (namere dobim z
anketiranjem). Po tem sestanku imamo individualne razgovore s starši in učenci.

Tehnični dnevi
Organiziramo dvotedenske tehnične dneve. Letos od 17. do 21. oktobra 2022 in od 21. do 23.
novembra 2022.

Informativni dan in prijava za vpis
V februarju se bodo učenci udeležili Informativnega dne na srednjih šolah. V marcu bomo
izvedli izpolnjevanje prijav za vpis v prvi letnik SŠ in prijave poslali na SŠ. V maju se bodo
učenci, ki se bodo prijavili, udeležijo Nacionalnega preverjanja znanja. Sestanki s starši in
učenci bodo pred prijavo.

ŠOLA V NARAVI
Šole v naravi se udeležijo učenci 5. in 6. razreda in tretjina, otrok iz posebnega programa in v
letošnjem šolskem letu tudi učenci 7. razreda.
V šol. letu 2022-2023 načrtujemo šolo v naravi za:
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Učence 7. razreda (nadomestna ŠN zaradi odpadlega termina) v času od 19. 9. do 23.
9. 2022 v CŠOD Škorpijon Veliki Boč Sv. Duh na Ostrem vrhu pri Dravogradu.
 Učence Posebnega programa v času od 26. 9. do 30. 9. 2022 v Logarski dolini.
 Učence 5. in 6. razreda in učence posebnega programa (15 – 20 uč.) od 6. 2. do 10. 2.
2023
Šolo v naravi bomo organizirali z upoštevanjem priporočil za varno izvedbo dejavnosti.
Učence bodo spremljali; učitelji – specialni pedagogi, vzgojitelji, varuhinje, javni delavci –
odvisno od prijav učencev. Šola v naravi bo organizirana s strani CŠOD. Izbrali smo športnonaravoslovni teden. Učitelji iz centra bodo izvedli vsebinski program, učitelji OŠ Glazija pa
bodo učence spremljali, sodelovali pri izvajanju programa, skrbeli za ustrezno pripravo,
motivacijo, večerno animacijo, nočno dežurstvo in varstvo učencev.

Programske vsebine, ki bodo prilagojene sposobnostim udeležencev:
 preživetje v naravi
 pohodništvo in spoznavanje varstva narave
 živali in rastline v gozdu, potoku, na travniku
 orientacijski pohod
 športno plezanje
 športne igre
 razvijanje socialnih veščin
 ustvarjalne delavnice
Šola v naravi bo izvedena v skladu z normativi in navodili MIZŠ.
Cena šole v naravi je skladna s cenikom Centra šolskih in obšolskih dejavnosti in navodili o
financiranju Ministrstva za šolstvo, ki vključujejo tudi možnost dodelitve subvencije. Staršem
bomo ponudili v izpolnitev vlogo za subvencionirano šolo v naravi.
Za šolo v naravi ravnateljica pripravi varnostni načrt, s katerim se pred odhodom seznanijo
vsi spremljevalci. Varnostnemu načrtu je priložen tudi seznam vseh udeležencev šole v naravi
in program šole v naravi.

BAZEN IN PLAVALNI TEČAJ
Šolski bazen bo deloval od 10. 10. 2022 do 1. 6. 2022.
Vsi učenci iz prilagojenega programa imajo po predmetniku 3 x na teden športno vzgojo, od
tega po urniku 1 uro v bazenu.
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Učencem iz posebnega programa je omogočeno koriščenje bazena najmanj 1x na teden. Za
učence izvajajo naše sodelavke tudi učenje plavanja po metodi Halliwick. Učenci, ki bivajo v
domu imajo možnost koristiti bazen vsako popoldne.
Za učence tretjih razredov organiziramo predpisani 20 urni tečaj plavanja, ki bo izveden v
šolskem bazenu od oktobra 2022 do aprila 2023. Tečaj bosta izvajala učitelja športne vzgoje v
okviru predpisanih ur športne vzgoje za 3. razrede in razredničarki v okviru sistematiziranih
ur za plavalni tečaj (ure so dodeljene glede na število otrok). Razredničarki opravita 20 ur kot
spremljevalki.
Učitelj plavanja upošteva razvojne značilnosti otrok, prilagoditve na vodo, didaktične
pristope, še posebej pa v proces učenja vnaša vsebine, ki so učencem prijetne, zanimive in v
njih vzbujajo pozitivne občutke, zaradi katerih se bo lahko otrok s plavanjem kot rekreativno
zvrstjo ukvarjal tudi kasneje.
Za vse skupine je potrebno izvesti: pridobiti soglasja staršev, izdelati poročilo o opravljenem
tečaju. Baza podatkov vsebuje: naziv šole in oddelka, termin tečaja, inicialni test, ime,
priimek otroka, naslov bivališča, prisotnost ter finalno stanje (učitelj športne vzgoje in
razredničarka).
Šola je odgovorna za organizacijo vaditeljev, nadzor nad izvajanjem programov, pripravo
predlogov za nadgradnjo programa.

ZDRAVSTVENI DELAVCI
V delovno terapijo je vključenih 95 otrok, v fizioterapijo 65 otrok in terapije v vodi 37 otrok.
(število otrok se skozi šol. leto spreminja). Vsak teden ima otrok, ki je v terapijah 1- 2 x
bazen, 1 x fizioterapijo in 1 x delovno terapijo. Terapije potekajo v sodobno opremljenih
prostorih senzorne sobe, bazenu, kabinetu fizioterapije, kabinetu delovne terapije in
konkretnem okolju (razred, garderoba, hodnik, stopnice,…).
Pri ponudbi zdravstvenih storitev je velik del nadstandardnih.

Terapije, ki jih izvajajo fizioterapevti:
 Fizioterapija.
 Delovna terapija.
 Razvojno nevrološka fizioterapija za otroke (Bobath).
 Razvojno nevrološka delovna terapija za otroke (Bobath).
 Razvojno nevrološka fizioterapija za odrasle otroke (Bobath).
 Bownova terapija.
 Manualna terapija.
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Halliwick.
Watsu.
Senzorna integracija.
Hidroterapija.
Terapevtsko sproščanje – Snoezelen.

INFORMATIZACIJA
Šola še naprej uporablja programe, portale in aplikacije za elektronsko poslovanje v
administraciji, vodenje pedagoške dokumentacije in komunikacije, ki jih je v preteklih letih.
Smo uporabniki Arnes storitev (arnes splet, arnes spletne učilnice, spletne učilnice SIO, arnes
spletna pošta, arnes video, eduroam, eduroam CAT), uporabniki easistenta (elektronski
dnevnik, earhiv, komunikacija, delovodnik, evidenca delovnega časa), uporabnik Microsoft
izdelkov (pogodba ministrstva za šolstvo z ponudnikom Microsoft – OS windows, Office
zbirka, 365), skupnih programov z računovodstvom Desetko. Pri izobraževanju delavcev se
poslužujemo možnosti MOSTa, množičnih odprtih spletnih tečajev, delavnic in webinarjev. V
zadnjih letih smo preko razpisov opremili in posodobili IKT opremo na šoli. Trenutno smo
skupaj z ostalimi slovenskimi šolami pooblastili Arnes za izvedbo javnih naročil v okviru
projekta »LAN infrastruktura«, s katerim bomo v obdobju 2022-2026 posodobili računalniško
omrežje. Še vedno je v tem šolskem letu prva naloga ureditev/prenova šolskega ozvočenja.

URNIKI
Urnik uporabe telovadnice
Telovadnico oddajamo v najem v skladu s Pravilnikom o oddajanju šolskih telovadnic v
najem, ki ga je sprejela MO Celje. Pravilnik navaja določeno število klubov, društev, katerim
moramo šolsko telovadnico oddajati pod posebnim pogoji, ki so zapisani v Pravilniku in jih
na urnik uvrstiti prednostno. Določenemu številu klubov na seznamu moramo telovadnico
ponuditi po veljavnem ceniku. Preostale termine lahko ponudimo rekreativcem in drugim
zainteresiranim skupinam (ki niso na seznamu Pravilnika).Tudi za te uporabnike je cenik
najemnin pripravila MO Celje. Pri dogovorih je potrebno dosledno upoštevanje dogovorjenih
pravil vedenja z namenom samozaščite in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.
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Urnik prevoza učencev s kombijem
V šolo vozita učence kombija iz smeri Radeče, Laško. Kombija financira občina Laško. Za
učence, ki bivajo v Domu pa ob dnevih prostih pouka (ponedeljek zjutraj in petek popoldan)
zagotavlja sredstva MIZŠ.
Šofer kombija skupaj s spremljevalko učence pripelje do šolskih vrat.

Urniki, ki so priloga LDN:







URNIKI ODDELKOV OŠPP
URNIKI ODDELKOV PP
URNIKI ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA
URNIKI MOBILNE SLUŽBE
URNIKI INTERESNIH DEJAVNOSTI
URNIKI IZBIRNIH VSEBIN

NAČRT IZOBRAŽEVANJA
Načrt izobraževanja strokovnih delavcev in ostalih zaposlenih nastaja sproti. Zaposleni
izbirajo udeležbe seminarjev iz elektronske ponudbe in ponudb ZRSŠ in drugih
izobraževalnih podjetij. Načrtovana je tudi strokovna ekskurzija delavcev.
Za evidenco strokovnega izpopolnjevanja šola vodi seznam iz katerega so razvidni naslednji
podatki:
 priimek in ime udeleženca strokovnega izobraževanja,
 organizator izobraževanja,
 stroški izobraževanja (vodi računovodstvo),
 tema, vsebina,
 kraj, v katerem se izvaja izobraževanje,
 datum, trajanje
 koristi, ki jih bodo imeli naši otroci od izobraževanja.

STROKOVNI AKTIVI
Organiziranost strokovnih aktivov:


I. triada: 1.- 3. razred prilagojenega programa: Vodja aktiva, člani so vsi razredniki in
predmetni učitelji športa.

38










II. triada: 4.- 6. razred prilagojenega programa: Vodja aktiva, člani so vsi razredniki in
predmetni učitelji.
III. triada: 7.- 9. razred prilagojenega programa: Vodja aktiva, člani so vsi razredniki
in predmetni učitelji.
Posebni program: Vodja aktiva, člani so razredniki in vsi strokovni delavci v
posebnem programu.
Dom: Vodja aktiva in vsi strokovni delavci v domu.
Podaljšano bivanje: Vodja aktiva, člani aktiva so vsi delavci v OPB.
Svetovalna služba: Vodja aktiva, člani so svetovalne delavke, knjižničarka,
logopedinja in medicinska sestra.
Zdravstvena služba: Vodja aktiva, člani aktiva so delovni terapevti in fizioterapevti.
Mobilna služba: vodja aktiva, člani aktiva so vsi mobilni delavci.

Strokovni aktivi se sestajajo tedensko, od 14. do 16. ure.

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI (IP)
Imenovanje komisije za pripravo individualnih programov (IP)
Komisija je imenovana na osnovi 28. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami. Člani komisije so vsi strokovni delavci, ki imajo v obravnavi učenca.
Individualni program mora biti za novince pripravljen v roku 30 dni. Evalvacijo IP
opravljamo v skladu z otrokovimi potrebami in glede na dobro prakso najmanj dvakrat v letu,
po potrebi tudi večkrat. Za vse učence se IP izdela junija za naslednje šolsko leto. Pri pripravi
IP-ja sodelujejo starši.
Sklep z imeni članov strokovne skupine je zapisan na prvi strani posameznega IP-ja za
učenca.

STROKOVNI TIMI IN KOMISIJE
Za pripravo, izvedbo in spremljanje določenih strokovnih nalog, sem imenovala dva
strokovna tima za naslednji področji:

Individualno delo z učenci
Z učenci, ki imajo težave na področju socialne vključenosti, čustvovanja in vedenja bomo v
tem šolskem letu izvajali individualno delo, delo v paru ali v manjši skupini. V ta namen
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oblikujemo načrt dela, ki bo vseboval smernice in postopke dela z učenci, ki imajo čustvene
in vedenjske težave in motijo delo pri pouku. Izvajalci bodo učitelji s specialnimi znanji na
področju avtizma, razvojne psihologije, razvijanja socialnih veščin… Individualno ali
skupinsko delajo naši strokovni delavci v okviru ur svetovalnega dela in interesnih dejavnosti
– razvijanje socialnih veščin.
Naloge tima so:
 izobraževanje na različnih področjih za delo z otroki s posebnimi potrebami
 osveščanje, izobraževanje sodelavcev, staršev
 sodelovanje s strokovnjaki in institucijami iz več področij področja
 sprotna strokovna pomoč otroku, ki ima težave
 priporočila za nabavo ustreznih didaktičnih pripomočkov za delo z učenci
 spremljanje in evalvacija napredka pri posameznem učencu

Tim za samoevalvacijo
Vodja tima: Nina Korošec Mladenović. Člani: 7 zaposlenih (prilagojen program, posebni
program, dom, mobilna služba, predmetni učitelji).
Tim je zadolžen za načrtovanje aktivnosti na področju samoevalvacije, ter za spremljanje in
analiziranje le te. Letošnja tematika za samoevalvacijo je »Skrb za lastno zdravje«
Naloge tima ter cilji bodo razvidni iz zapisnikov, ki so dostopni pri vodji tima. V letu
2018/2019 je bil opravljen posnetek stanja. V letu 2019/2020 smo zbrali predloge za
izboljšanje komunikacije med zaposlenimi. V letu 2020/2021 smo izvedli supervizijo kot eno
od dejavnosti za izboljšanje komunikacije in team bilding za zaposlene. V letu 2021/2022 je
bila vodilna tema Komunikacija med zaposlenimi.V letošnjem letu pa bomo pristopili k
dejavnostim za zavedanje pomena in skrbi za lastno zdravje in dobro počutje, ki vodita v in
optimalno delovno storilnost.V letošnjem letu bomo predvidoma izvedli še več aktivnosti, ki
jih bo predlagal tim za samoevalvacijo.

Komisija za prehrano
Vodja komisije za prehrano je vodja šolske prehrane Dajčar Vanja. Člani so: Potočnik Tea,
kuharica, Dobovičnik Rebeka, medicinska sestra, Zabavnik Aleksandra, PRP, Martina
Sevšek, PP in Katja Ramšak za dom.

Nadzorni odbor šolskega sklada
Predsednica Ksenja Tkalec Gregorc, člani: Branko Ribič, Karmen Šertel Pantner in Vesna
Videčnik. Starši: Kroflič Sebastjan, Damjana Kričej in Oset Nataša.

Komisija EKO
Vodja Petra Marguč Naglič; Člani: Golej Robert, Šah Štrok Marjana, Boben Matejka, Koleša
Matej in Leskovšek Urška.
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Pritožbena komisija:
Člani strokovnih delavcev:
1. Vesna Golhleb
2. Ksenja Aškerc
3. Anej Vrhovnik
4. Slapšak Mirjana
5. Aleksandra Zabavnik
6. Vanja Dajčar
Zunanji strokovni delavci:
1. Suzana Šafarič, OŠ Antona Bezenška, Frankolovo
Predstavniki staršev:
1. Jasna Alić
2. Duška Milovanović
3. G. Trobiš

41

PRILOGE LDN-JA
















vzgojni načrti domskih skupin,
programi za dodatni in dopolnilni pouk,
programi dela oddelkov podaljšanega bivanja,
programi dela svetovalnih delavk,
programi dela ravnateljice in pomočnic ravnateljice,
programi dela oddelčnih skupnosti,
programi dela mobilne službe,
program dela šolske in domske skupnosti,
finančni plan in poslovno poročilo (ob zaključnem računu),
seznami učencev in zaposlenih delavcev,
urnik prevoza otrok s kombijem,
vzgojni načrt, pravila šolskega reda in hišni red,
EKO akcijski načrt,
program dela s prostovoljci,
program izvajanja delovne prakse.

VODENJE DOKUMENTACIJE
Pravilnik o vodenju šolske dokumentacije govori o tem, da je možno dokumentacijo voditi
tudi v elektronski obliki.
Elektronsko vodimo naslednje evidence, programe:
 programi interesnih dejavnosti,
 programi dela strokovnih aktivov,
 programi dela za dopolnilni in dodatni pouk,
 programi dela mobilne službe,
 programi dela svetovalnih in zdravstvenih delavcev ter knjižnice,
 program dela v OPB,
 program dela in vzgojni načrti – DOM,
 program dela oddelčnih skupnosti,
 programi sodelovanja s starši.
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VIRI FINANCIRANJA
Ministrstvo za šolstvo: plače po sistematizaciji, oskrbni stroški, zdravstvene storitve, delovna
uspešnost, interesne dejavnosti, prevozi domskih učencev, regresirana prehrana učencev,
prevozi in prehrana delavcev po kolektivni pogodbi...
Mestna občina Celje - del plače kuharice, pol DM voznika varstvo vozačev, prevozi učencev
v posebnem programu, fiksni materialni stroški (sorazmerni delež), logopedinja, prehrana
učencev v kriznih razmerah, 4 delavke (javna dela).
Občine iz katerih imamo učence, varstvo vozačev, zajtrki, mobilna specialno pedagoška
služba (9 ur občina Dobrna), fiksni materialni stroški glede na delež vključenih otrok
(sklenjene pogodbe). V mesecu septembru je občinam poslan cenik potrebnih sredstev za
koledarsko leto 2020.
SOUS – skupnost organizacij za usposabljanje – financiranje zdravstvenih delavcev. SOUS je
naš pogajalec z Zdravstveno zavarovalnico za delovna mesta zdravstvenih delavcev.
Iz trga – iz cene prehrane – 1, 57 kuharice, 0,11 čistilca
Šolski sklad: poročilo je bilo podano na svetu zavoda 20. 6. 2022.
Starši: plačajo prehrano po sklenjeni pogodbi, po načrtu tudi delovne zvezke, šolo v naravi,
stroške za izvedbo dni dejavnosti, izvajalcu plačajo terapevtsko jahanje in terapijo s pomočjo
psa…
Plačilo je izvedeno na naslednji način:
 o potrebnem znesku in vsebini nakupa odloči strokovni aktiv ali oddelčni učiteljski
zbor na osnovi učnega načrta (dnevi dejavnosti, ekskurzije) in predloga posameznega
razrednika,
 o znesku razrednik pisno ali na roditeljskem sestanku seznani starše,
 ravnateljica s finančnim planom seznani svet staršev in svet zavoda,
 po izvedbi dejavnosti razrednik v tajništvu odda seznam učencev in višino stroška za
izvedbo neke aktivnosti,
 staršem v tajništvu pripravimo in izdamo položnico za plačilo stroškov.
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PREDVIDENE NABAVE, INVESTICIJE











Interaktivne table, tablice, računalniki, tiskalniki,
toaletni stol za oddelek gibalno oviranih učencev,
posteljni vložki, posteljnina, oblačila za učence v domu,
obnova tal in napeljav (vodovod) v šolski kuhinji
posoda za kuhinjo, za ločeno pripravo hrane za alergike,
klima naprave v treh učilnicah
zamenjava lesenih podbojev - 8 kom
delovna oblačila in obutev po pravilniku,
servis traktorske kosilnice
…. in drugo v skladu z letošnjim finančnim načrtom.

DOLGOROČNI CILJI:






Postopna obnova vseh otroških sanitarij,
zamenjava, odstranitev lesenih stropov tehničnih učilnicah,
postopna zamenjava vseh vratnih podbojev s kovinskimi,
ureditev prostorov v upravi,
klima naprave po učilnicah.
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CENIK PREHRANE
Cenik prehrane v osnovnih šolah mestne občine Celje v šolskem letu 2022/2023:
VRSTA OBROKA

CENA

ZAJTRK
- učenci

0,68 EUR

MALICA
- učenci
- učenci popoldanska
- zaposleni

0,90 EUR
0,47 EUR
1,77 EUR

KOSILO
- učenci od 1. – 5. r
učenci I., II. , III. stopnja
- učenci od 6. – 9. razreda
učenci IV., V., VI. stopnja
- zaposleni
- zunanji odjemalci

2,59 EUR
2,87 EUR
5,08 EUR
5,88 EUR

Donacije za prehrano učencev:
- Sodišče;
- Zveza prijateljev mladine Slovenije;
- Občasno iz naslova akcije Podari malico;
Za prehrano za učence bomo namenili del sredstev nabranih z zbiranjem odpadnega papirja.
Zbrane prostovoljne prispevke bomo delno namenili šolskemu skladu.

Letni delovni načrt je v celoti z vsemi prilogami v arhivu pri ravnateljici.
Posamezne dele Letnega delovnega načrta sem pripravila s pomočjo načrtov dela strokovnih
delavcev šole.
Letni delovni načrt je bil predstavljen in sprejet na:
Svetu staršev: 29. 9. 2022
Svetu zavoda: 29. 9. 2022
Učiteljskem zboru: 25. 8. 2022, dopolnila bodo predstavljena na UZ 20. 10. 2022.
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