Osnovna šola Železniki
Podružnica Dražgoše

Letni delovni načrt
2020/2021

Dražgoše, 9. september 2020

Vodja podružnice: Jana Lušina

1. Globalna ocena pogojev za delo
Pouk izvajamo v treh učilnicah. Prostori so dovolj veliki, svetli. Športno vzgojo izvajamo na
hodniku – telovadnice ni; ob lepem vremenu pa na športnem igrišču.

2. Prednostne naloge v šolskem letu 2020/2021
- pouk,
- interesne dejavnosti,
- podaljšano bivanje: od 12.00 oz. 12.50 do 15.00
- varstvo vozačev: od 7.15 do 8.15.

3. Organizacija šole, šolski okoliš
Šola je podružnična. Vsi učenci so domačini in jih v šolo večino pripeljejo. Nekateri pridejo
peš.
Vseh učencev na šoli je 16.
1., 2. in 3. razred: kombiniran oddelek: 3 + 1 + 5,
4. in 5. r.: kombiniran oddelek 2 + 5.
Pouk začenjamo ob 8.20, oziroma ob 7.30 in ga končamo ob 12.00, oziroma ob 12.50.
Na šoli poučujemo učiteljice: Jana Lušina, Nataša Vrhunc, Andraž Pfajfar, Petra Tolar, Marjeta
Naglič.
Nataša Vrhunc: 1., 2. in 3. razred – 22 ur (vključno plavanje) in 1 OPZ, brez TJA.
Jana Lušina : 4. in 5. razred (brez glasbene vzgoje, angleščine) – 21 ur.
Petra Tolar: angleščina (2 uri kombinirano 4. in 5. razred, 1 ura samo 5. razred, 2 uri
kombinirano 1., 2. in 3. razred).
Marjeta Naglič: 1,5 ure GUM v 4. in 5. razredu
Andraž Pfajfar: 15 ur PB

Varstvo vozačev:
Nataša Vrhunc: 2,5 uri tedensko
Jana Lušina: 2,5 uri tedensko
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4. Interesne dejavnosti
4. OPZ (1. do 5. r.) – 38 ur (Nataša Vrhunc);
Bralna značka (1. do 5. r.) – (Nataša Vrhunc 3 ure, Jana Lušina 2 uri)
Tehnični krožek (4. in 5. r.) – 26 ur (Jana Lušina)
To zmorem tudi jaz (1., 2., 3. r.) – 26 ur (Nataša Vrhunc)
Dramski krožek (1. - 5. r.) - 10 ur (Nataša Vrhunc)
Športni krožek (1., 2.,3., 4., 5. r. ) – 35 ur (Andraž Pfajfar)

5. Načrt vzgojno-izobraževalnega dela
a) Šolski koledar
Držali se bomo veljavnih učnih načrtov v skladu s centralno šolo.
V letošnjem letu po pravilniku ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ni več delovnih
sobot. En kulturni dan predstavljata dve prireditvi, ki ju izvedemo na nedeljo in sicer je to
komemoracija ob 1. novembru in prireditev za starše v mesecu marcu. S soglasjem vseh
staršev smo se odločili, da obe prireditvi ostaneta tako kot do sedaj (na nedeljo), učenci pa
bodo zaradi tega pouka prosti 23.aprila 20120, vendar le v primeru, da do takrat ne bo pouka
na daljavo.
b) Učenci imajo na izbiro naslednje interesne dejavnosti: tehnični krožek, športni krožek,
otroški pevski zbor, dramski krožek, To zmorem tudi jaz.
c) Izvedli bomo 5 športnih, 3 naravoslovne dneve in 3 oz. 4 tehniške dneve in 3 ali 4 kulturne
dneve.
Športni dnevi:
dva pohoda, dva smučarska in športne igre.

Naravoslovni dnevi:
očiščevalna akcija (4. in 5. razred),
skrb za zdravje in okolje - (1., 2., 3. razred)
zdravilna zelišča - nabiranje in sušenje (4. in 5. razred)
ekskurzija (1. do 5. razred)
travnik ( 1., 2., 3.razred)

Kulturni dnevi:

proslava za starše in komemoracija (1. do 5. r.)
ogled predstave (1. do 5. r.)
Sprejem prvošolcev (polovica) (1. do 5. razred)
zaključek bralne značke - polovica (1. - 5. r.)
Obisk Groharjeve hiše (1., 2. in 3. razred)
Tehniški dnevi:
Muzej v Radovljici (1. - 5. razred)
peka dražgoških kruhkov (1. do 5. r.)
izdelava tehniškega izdelka (4. do 5. r.)
Orientacija (1. - 5. r.)
Z učenci od 1. do 5. razreda bomo šli petkrat v bazen.
Učenci sodelujejo tudi v različnih tekmovanjih:
-

bralna značka in eko bralna značka,

-

športna značka,

-

Cici – vesela šola,

-

matematično tekmovanje Kenguru,

-

tekmovanje za Cankarjevo priznanje, tekmovanje Mehurčki,

Literarne prispevke bomo pošiljali v medije (tudi šolsko glasilo).
V maju bomo pripravili razstavo izdelkov, ki bo odprta za javnost.

6. Skrb za zdravje učencev
Učence bo v letu nekajkrat obiskala zobna asistentka. Umivanje zob bo potekalo individualno
in ne bo tekmovalnega značaja.

7. Sodelovanje s centralno šolo
Bralna značka, izposoja knjig v knjižnici na centralni šoli in obisk knjižničarke, testiranje za
športno-vzgojni karton, sodelovanje v strokovnih aktivih, sodelovanje s svetovalno službo.
8. Sodelovanje s starši
Za starše bomo organizirali 2 roditeljska sestanka, mesečne pogovorne ure.

9. Sodelovanje s krajevnimi organizacijami

Učenci so člani PGD Dražgoše, ŠD Dražgoše, KTD Dražgoše .

10. Javni nastopi
Pripravili bomo program ob 1. novembru, za materinski dan in, če bo možno za oskrbovance
doma Centra slepih, slabovidnih in starejših.
Dražgoše, 18. september 2020

Vodja PŠ Dražgoše: Jana Lušina

