Osnovna šola Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje

PUBLIKACIJA
šolsko leto 2020/2021
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Spoštovani učenci in starši!
Letošnje koledarsko leto je pred nas postavilo številne izzive, eden večjih in
nepredstavljivih se je zgodil v marcu, ko smo vstopili v t.i. korona obdobje.
A izzivi so zato, da se z njimi soočimo, spopademo in jih s skupnim
sodelovanjem, delom, predanostjo ter upanjem osvojimo, premagamo. Vsi
skupaj smo v obdobju šolanja na daljavo spoznali, da je »prava« šola
najboljša in da kljub vsemogočnemu tehničnemu napredku pristnega
človeškega stika ne more v polni meri nadomestiti prav nič.
Učenke in učenci, letošnja septembrska vrnitev v šole je bila po svoje še
lepša, strah pred šolanjem na daljavo je v vseh nas okrepil željo po vrnitvi
v prave šolske klopi. Uspelo je in upajmo, da tako tudi ostane. Znanje je ena
najpomembnejših vrednot, a je zdravje vendarle še pomembnejše. Zato v
prvi vrsti sledite navodilom stroke in se držite vseh priporočil ter ostanite
zdravi. Znanje boste pridobili na tak ali drugačen način, zato bodite
vedoželjni in radovedni, sprašujte, raziskujte, odkrivajte.
Spoštovani starši, šola je vzgojno-izobraževalna ustanova. Vaša vloga pri
izobraževanju je zelo pomembna, a pri vzgoji ste starši nenadomestljivi in
prvi. Vzgoja se prične doma. Vzgajajte vašega otroka na način, da bo
spoštljiv, olikan, strpen. Potrudite se dajati pravi zgled, podučite ga, kaj so
prave človeške vrednote in potem bomo tudi mi v šoli lahko za vašega
otroka storili največ.
Sebastijan Mavrič, ravnatelj

-2-

Osnovna šola Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje
Hrpelje, Reška cesta 30,
6240 Kozina
Telefon:
Poslovni račun:
Davčna številka:
Spletna stran:
Elektronski naslov:

05 689 20 60
01235-6030652295
SI80880258
www.os-hrpelje.si
info@os-hrpelje.si

Ravnatelj
Sebastijan Mavrič (sebastijan.mavric@gmail.com)

05/689 20 61

Pomočnica ravnatelja
Andrejka Lukač (andrejkalukac@gmail.com)

05/689 20 62

Poslovna sekretarka
Tanja Resinovič (tanja.resinovic@gmail.com)

05/689 20 60

Računovodja
Stanka Valenčič (stanka.valencic@guest.arnes.si)

05/689 20 66

Šolska svetovalna služba
socialna delavka
Danijela Želko (danijela.zelko@guest.arnes.si)
pedagoginja
Maja Sulčič (maja.sulcic@gmail.com )
Šolska knjižnica
knjižničarka
Daša Rebec (dasa.rebec@gmail.com)
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05/689 20 71
05/689 20 71

05/689 20 64

PODATKI O ŠOLI
Ime in sedež šole
Osnovna šola Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje,
Hrpelje, Reška cesta 30, 6240 Kozina.

Podatki o ustanovitelju
Ustanovitelj šole je občina Hrpelje – Kozina, ki jo je ustanovila z odlokom številka 112/97-05 (Ur.l.RS, št. 67/79
– 30.10.1997).

Šolski okoliš
Osnovna šola DBB Hrpelje zajema naslednji šolski okoliš:
Hrpelje, Kozina, Beka, Ocizla, Klanec, Petrinje, Prešnica, Brgod, Vrhpolje, Krvavi Potok, Nasirec, Mihele, Rodik,
Tublje, Slope, Materija, Bač pri Materiji, Povžane, Brezovica, Rožice, Skadanščina, Gradišica, Hotična, Slivje,
Markovščina, Velike Loče, Orehek, Mrše, Gradišče, Kovčice, Brezovo Brdo, Ritomeče, Obrov, Javorje, Golac,
Poljane pri Podgradu, Artviže, Tatre.

Šolski prostor
Strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence med izvajanjem pouka in drugih aktivnosti,
določenih z Letnim delovnim načrtom šole, na šolskem prostoru, ki obsega: šolsko stavbo, dvorišče, šolska
športna igrišča, šolske zelenice, šolsko avtobusno postajo in šolske dovozne poti. Na tem prostoru veljajo
pravila šolskega hišnega reda.

Organizacijska shema šole
Osnovna šola Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje
otrok od 1. do 9. razreda. Pouk poteka v eni zgradbi v dopoldanskem času. Več kot polovica učencev je
vozačev, ki se vsak dan v šolo pripeljejo z avtobusi in šolskimi kombiji. Za učence 1. razreda je organizirano
jutranje varstvo, za učence 1. in 2. triade podaljšano bivanje, za učence 3. triade varstvo učencev, ko čakajo
na prevoze in druge dejavnosti šole.
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Organi upravljanja in strokovni organi šole
Ravnatelj: Sebastijan Mavrič
Pomočnica ravnatelja: Andrejka Lukač
Svet šole:
Predstavniki ustanovitelja:
Valter Fabjančič
Igor Mahne
Tina Andrejašič
Predstavniki staršev:
Erika Korošec
Elena Mahne
Valerija Pučko
Predstavniki delavcev šole:
Race Tjaša
Jasmina Bubnič
Mojca Čermelj
Tanja Resinovič
Samo Meden
Strokovni organi šole:
učiteljski zbor
oddelčni učiteljski zbor
razredniki
strokovni aktivi
Predsednica sveta šole: Tjaša Race
Predsednik sveta staršev: Elena Mahne

Svet staršev (člani)
Predstavniki staršev po oddelkih bodo objavljeni na spletni strani šole po uvodnih roditeljskih sestankih, kjer
bodo izvedene volitve.

Skupnost učencev
Je organizirana v oddelčne skupnosti. Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v
šolski parlament učencev. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika v skupnost učencev šole.

Šolski parlament
Je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Skupnost
učencev zbira predloge v zvezi s programom pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola; spremlja
uresničevanje pravic in dolžnosti učencev; organizira šolske prireditve; sodeluje pri načrtovanju in organizaciji
skupnih akcij in drugih nalog iz letnega programa dela. Šolski parlament vodi učiteljica Tea Kocjančič.
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PREDSTAVITEV PROGRAMA
V šolskem letu 2020/2021 bomo realizirali 190 dni pouka. Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne,
naravoslovne in tehniške dneve, šolo v naravi in celodnevne ekskurzije.
Delovnih sobot v šolskem letu 2020/21 ne bo.
Vzgojno-izobraževalno delo poteka po programu 9-letne osnovne šole.
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1. triletje
Prvo triletje obsega 1., 2., 3. razred.
V 1. razredu poučujeta učiteljica in vzgojiteljica.
Organizirano je jutranje varstvo in podaljšano bivanje učencev.
Znanje učencev se v 1. in 2. razredu ocenjuje opisno.
V 3. razredu se znanje ocenjuje številčno.

2. triletje
Drugo triletje obsega 4., 5. in 6. razred.
Učence poučujejo razredni in predmetni učitelji.
Znanje učencev se pri vseh predmetih ocenjuje številčno.
Od 4. do 5. razreda lahko izvajamo pouk v manjših skupinah in sicer v 4. razredu pri pouku matematike in
slovenščine na treh ravneh zahtevnosti od aprila tekočega šolskega leta dalje v dveh ali treh homogenih
skupinah, v 5. razredu lahko izvajamo pouk matematike in slovenščine v dveh homogenih skupinah na treh
ravneh zahtevnosti od začetka šolskega leta dalje.
Konec drugega triletja v 6. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja pri
slovenskem in angleškem jeziku ter matematiki. Preverjanje je za vse učence obvezno.

3. triletje
Tretje triletje obsega program 7., 8. in 9. razreda.
Učence poučujejo predmetni učitelji. Znanje učencev se pri vseh predmetih ocenjuje številčno.
V 8. razredu lahko izvajamo pouk v manjših skupinah pri slovenskem in angleškem jeziku v treh homogenih
skupinah na treh ravneh zahtevnosti.
V 9. razredu lahko izvajamo pouk v manjših skupinah pri slovenščini, angleščini in matematiki v dveh
homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti.
Ob koncu 9. razreda je za vse učence obvezno nacionalno preverjanje znanja pri slovenskem jeziku,
matematiki in tretjem predmetu, ki ga za vsako leto posebej določi minister za šolstvo in šport.

-7-

Dodatni program
V okviru dodatnega programa izvajamo poleg dodatnega pouka in interesnih dejavnosti tudi tri-dnevni tabor
za nadarjene učence od 6. do 9. razreda, ki bo v CŠOD Burja od 14. do 16. 05. 2021.

Šola v naravi
1., 2. razred: privajanje na vodo (10-urni plavalni tečaj) marec ali april 2021 - Bazeni Terme Čatež v Žusterni.
3. razred: letna šola v naravi 17. – 21. 5. 2021 – Debeli Rtič.
4. razred: letna šola v naravi 17. – 21. 5. 2021 – Debeli Rtič.
5. razred: zimska šola v naravi, Cerkno, termin od 11. – 15. 01. 2021.
7. razred: zimska šola v naravi, Cerkno, termin od 11. – 15. 01. 2021.

Kolesarski tečaj
Učenci 5. razreda opravijo teoretični del kolesarskega izpita in vožnjo na poligonu ter praktični del izpita v
obliki vožnje na cesti.

Plesni tečaj
Za devetošolce organiziramo 12-urni plesni tečaj, ki ga izvaja plesna šola.

Prometna varnost
Učenec, mlajši od sedmih let, mora imeti na poti v šolo in iz šole spremljevalca. Aktivnosti prometne varnosti
oziroma delavnice za učence izvajamo skupaj s Policijsko postajo Kozina.

Zdravstveno varstvo
Za učence 1., 3., 5. in 8. razreda so organizirani sistematski zdravstveni pregledi, za učence 1. in 3. razreda
tudi cepljenje. Posebno skrb namenjamo negi zob v šolski zobni ambulanti ter zdravstveni vzgoji.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti omogočajo učencem, ki se intenzivno ukvarjajo z glasbo, športom ali
baletom, prilagajanje šolskih obveznosti. Prošnjo za pridobitev statusa oddajo starši v šoli, ki jo učenec
obiskuje, do 30. septembra za tekoče leto. Prijavo in ostale obrazce lahko prejmete pri šolski svetovalni službi.
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Dnevi dejavnosti
KULTURNI DNEVI
1.r

datum

vsebina

kraj

1.

1. 9. 2020

Dobrodošlica prvošolcem

šola

2.

oktober

Predstava ob Tednu otroka

Gledališče Koper

3.

december

Ogled risanega filma

Koper

4.

april

Glasbena predstava

Ljubljana

1.

oktober

Predstava ob Tednu otroka

Gledališče Koper

2.

december

Ogled risanega filma

Koper

3.

april

Glasbena predstava

Ljubljana

4.

maj

Zaključek bralne značke

šola

1.

oktober

Predstava ob Tednu otroka

Gledališče Koper

2.

december

Ogled risanega filma

Koper

3.

april

Glasbena predstava

Ljubljana

4.

maj

Ustvarjamo ob knjigi

Hrpelje

1.

september

Gledališka predstava

Gledališče Koper

2.

24. 12. 2020

Kino predstava

Koper

3.

16. 2. 2021

Pust

Hrpelje

1.

september

Šolski muzej

Ljubljana

2.

24. 12. 2020

Kino

Koper

3.

januar 2021

Cerkljanski muzej

Cerkno

1.

oktober 2020

Mitski park, Dan šole

Rodik

2.

24. 12. 2020

Kino ali spletna projekcija

Koper

3.

16. 2. 2021

Pust

Hrpelje - Kozina

2.r

3.r

4.r

5.r

6. - 9.r

-9-

ŠPORTNI DNEVI
datum

1.r

vsebina

kraj

1.

september

Kros

Hrpelje

2.

september

Mini olimpijada

Hrpelje

3.

oktober

Pohod

Hrpelje

4.

marec

Plavanje

Žusterna

5.

maj

Atletika

Hrpelje

1.

september

Kros

Hrpelje

2.

september

Mini olimpijada

Hrpelje

3.

oktober

Pohod

Hrpelje

4.

marec

Plavanje

Žusterna

5.

maj

Atletika

Hrpelje

1.

september

Kros

Hrpelje

2.

september

Mini olimpijada

Hrpelje

3.

maj

Plavanje

Debeli rtič

4.

maj

Igre v vodi

Debeli rtič

5.

maj

Atletika

Hrpelje

1.

september

Kros

Hrpelje

2.

oktober 2020

Mitski park Rodik

Rodik

3.

maj 2021

Igre na prostem

ŠVN

4.

maj 2021

Atletski mnogoboj

Hrpelje

5.

maj 2021

Plavanje

ŠVN

1.

september

Kros

Hrpelje

2.

september

Pohod - Hrpeljska gora

Hrpelje

3.

januar 2021

Smučanje

Cerkno

2.r

3.r

4.r

5.r
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4.

januar 2021

Plavanje

Cerkno

5.

maj 2021

Atletika

Hrpelje

1.

september

Pohod

Kokoš

2.

september

Kros

Hrpelje

3.

januar 2021

Smučanje in zimski pohod

Cerkno, Hrpelje

4.

maj 2021

Atletika

Hrpelje

5.

junij 2021

Plavanje

Koper

6.-9.r

NARAVOSLOVNI DNEVI
datum

1.r

vsebina

kraj

1.

oktober

Obisk Botaničnega vrta

Sežana

2.

marec

Skrb za zdravje

Hrpelje

3.

junij

Zaključna ekskurzija

Lipica

1.

april/junij

Skrb za zdravje/travnik

Hrpelje

2.

oktober

Obisk botaničnega vrta

Sežana

3.

junij

Zaključna ekskurzija

Lipica

1.

maj

Slovenska obala

Debeli rtič

2.

maj

Mediteransko rastje

Debeli rtič

3.

maj

Lov za zakladom

Debeli rtič

1.

april 2021

Škocjanske jame

Škocjanske jame

2.

maj 2021

Mediteranska vegetacija

ŠVN

3.

junij 2021

Rakov Škocjan

Rakov Škocjan

1.

16. 2. 2021

Pust

Hrpelje

2.

maj 2020

Naravoslovno-zgo. učna pot

Hrpelje

2.r

3.r

4.r

5.r
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januar 2021

Gonila in verižni mehanizmi

Cerkno

1.

oktober

Ogled Štanjela in grafične del.

Štanjel

2.

junij 2021

Botanični vrt

Sežana

3.

junij 2021

Zaključna ekskurzija

Notranjska

1.

januar 2021

Rastje v predalpskem svetu

Cerkno

2.

december

Krajinski park Strunjan

Strunjan

3.

junij 2021

Zaključna ekskurzija

Dolenjska

1.

oktober

Podjetniške delavnice

Sežana

2.

marec 2021

Po poteh graničarjev

Škofije, Valdoltra

3.

junij 2021

Zaključna ekskurzija

Obala

1.

oktober

Dimnice

Slivje

2.

april 2021

Trst, Rižarna

Trst

3.

junij

Zaključna ekskurzija

Gorenjska

3.
6.r

7.r

8.r

9.r

TEHNIŠKI DNEVI
1.r

datum

vsebina

kraj

1.

december

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.

februar

Hiša eksperimentov

Hrpelje

3.

marec

Ustvarjalne delavnice

Hrpelje

1.

december

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.

februar

Hiša eksperimentov

Hrpelje

3.

marec

Ustvarjalne delavnice

Hrpelje

december

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.r

3.r
1.
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2.

februar

Hiša eksperimentov

Hrpelje

3.

junij

Snovi in gibanje

Hrpelje

1.

7. 12. 2020

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.

maj 2021

Obdelava lesa

ŠVN

3.

maj 2021

Orientacija

ŠVN

4.

april 2021

Elektrika

Hrpelje

1.

november

Jumicar

Hrpelje

2.

7. 12. 2020

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

3.

januar 2021

Izdelovanje nakita

Cerkno

4.

april 2020

Kolesarski poligon

Hrpelje

1.

december

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.

marec 2021

Ročna izdelava papirja

Hrpelje

3.

junij 2021

3D modeliranje

Hrpelje

4.

oktober

Kolesarski izpit

Hrpelje

1.

december

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.

januar 2021

Umetne mase

ŠVN Cerkno

3.

januar 2021

Naprave na smučišču

ŠVN Cerkno

4.

marec 2021

Rastem s knjigo

Sežana

1.

december

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.

marec 2021

Kovine

STŠ Koper

3.

januar 2021

Mesto Ljubljana

Ljubljana

4.

september

Tehniški muzej Bistra

Hrpelje

december

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

4.r

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r
1.
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2.

november

Karierni center, Luka

Koper

3.

september

Tehniški muzej Bistra

Hrpelje

4.

oktober

Promocija poklicev

Sežana

Neobvezni izbirni predmeti
Predmetnik prve in druge triade osnovne šole predvideva neobvezne izbirne predmete. V šolskem letu
2020/21 so učenci izbrali:
št.
predmet
skupin oznaka Poučuje
Prvi tuji jezik Angleščina
2
N1A Petra Vidmar
Drugi tuji jezik Italijanščina
1
N2I1 Ksenija Generali
Drugi tuji jezik Italijanščina
1
N2I2 Ksenija Generali
Drugi tuji jezik Italijanščina
1
N2I3 Barbara Hrvatin Novak

Izbirni predmeti
Predmetnik zadnje triade 9-letne osnovne šole vključuje tudi izbirne vsebine družboslovno-humanističnega
in naravoslovno-tehničnega sklopa. Na osnovi ponudbe so učenci izbrali:
družboslovno-humanistični sklop:
predmet
Italijanščina 1
Italijanščina 2
Italijanščina 3
Likovno snovanje 1, 2, 3
Filmska vzgoja
Vzgoja za medije TELEVIZIJA

št.
skupin
1
1
1
1
1
1

oznaka
II1
II2
II3
LS 1, 2, 3
F VZ
TEV

poučuje
Barbara Hrvatin Novak
Barbara Hrvatin Novak
Barbara Hrvatin Novak
Vesna Marion
Vesna Marion
Maja Sulčič

naravoslovno-tehnični sklop:
predmet
Obdelava gradiv – les
Obdelava gradiv – kovine
Multimedija
Računalniška omrežja
Poskusi v kemiji
Šport za zdravje
Šport za sprostitev
Načini priprave hrane
Sodobna priprava hrane

Št.
skupin
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Oznaka
OGL
OGK
MME
ROM
POK
ŠZZ
ŠSP
NPH
SPH

poučuje
Samo Meden
Samo Meden
Samo Meden
Samo Meden
Mirjana Metlika
Peter Kastelic
Dejan Čeranič
Jaka Nemanič
Jaka Nemanič
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INTERESNE DEJAVNOSTI
Organizirali in izvajali bomo različne interesne dejavnosti z družboslovno-kulturnega področja, s področja
naravoslovja in tehnike, s področja športa in v sodelovanju s športnimi klubi.
naziv dejavnosti

izvajalec/mentor

razred

Nemščina

Helena Menger

6.-9. r.

Možgančkanje

Tea in Danijela

6. r.

Glasbeni Miš maš

Fanči Klobučar

1.do 3. r.

Šolska odbojka

Peter Kastelic

9. r.

Gledališče

Ivjana Rožac

5. r.

Ustvarjalne urice

Mojca Čermelj

1. r.

Šolski radio

Maja Sulčič

5.-9. r.

Angleška bralna značka

Helena Menger

5.-9. r.

Angleška bralna značka

Andrejka Lukač

1.–4. r.

Ustvarjalni prstki

Natalija Volf

2. r.

Ustvarjalnice 1

Mirjana Metlika

6., 7.r.

Ustvarjalnice 2

Mirjana Metlika

8., 9. r.

Potepanja doma in po svetu

Mirjana Metlika

6. - 9. r.

Zabavna matematika

Jasmina Bubnič

4, 5. r.

Prva pomoč doma

Kristina Gustinčič

4. r.

Računalniško opismenjevanje

Jasmina Bubnič

4., 5. r.

LEGO angleščina

Helena Menger

6. r.

Tekmovanja
Učenci bodo lahko tekmovali v znanju iz številnih predmetnih področij. Koledar tekmovanj si lahko
ogledate na spodnjih povezavah:
https://www.dmfa.si/InfoServer/Public/Koledar.aspx
https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja
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ŠOLSKI KOLEDAR za leto 2020/2021
1. 9.

torek

2020

ponedeljek - nedelja

JESENSKE POČITNICE

sobota

31. 10.

DAN REFORMACIJE

nedelja

1. 11.

DAN SPOMINA NA MRTVE

četrtek

24. 12.

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

petek

25. 12.

BOŽIČ

sobota

26. 12.

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

petek - sobota

25. 12. – 2. 1.

petek - sobota

1. 1. – 2. 1.

NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO

petek

29. 1.

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

petek

5. 2.

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM

ponedeljek

8. 2.

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

12. 2. – 13. 2.

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

22. 2. – 26. 2.

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE,
GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE,
OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER
OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI
POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL

petek - sobota

ponedeljek - petek

2021

26. 10. – 1. 11.

ZAČETEK POUKA

ponedeljek

5. 4.

VELIKONOČNI PONEDELJEK

ponedeljek

26. 4.

POUKA PROST DAN

torek

27. 4.

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

torek - nedelja

27. 4. – 2. 5.

PRVOMAJSKE POČITNICE

sobota - nedelja

1. 5. – 2. 5.

PRAZNIK DELA

torek

15. 6.
24. 6.

četrtek
petek
ponedeljek - torek

25. 6.
28. 6. – 31. 8.

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9.
RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO
8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL;
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
DAN DRŽAVNOSTI
POLETNE POČITNICE

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. 6. - 30. 6. 2021
28. 6. - 9. 7. 2021
18. 8. - 31. 8. 2021

1. rok
1. rok
2. rok

učenci 9. razreda
učenci od 1. do 8. razreda
učenci od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
3. 5. - 15. 6. 2021
3. 5. - 24. 6. 2021
18. 8. - 31. 8. 2021

1. rok
1. rok
2. rok
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učenci 9. razreda
učenci od 1. do 8. razreda
učenci od 1. do 9. razreda

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ)

2020

Leto

Mesec
SEPTEMBER
NOVEMBER
MAJ

2021

JUNIJ

Datum – dan

Dejavnost

1. 9. – torek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz
katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev
9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
30. 11. – ponedeljek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda,
ki bodo opravljali NPZ
4. 5. – torek
NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
6. 5. – četrtek
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. – ponedeljek NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred
1. 6. – torek
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev
pri NPZ v 9. razredu
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
preizkuse NPZ v 9. razredu
2. 6. – sreda
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
3. 6. – četrtek
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
7. 6. – ponedeljek
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri
NPZ v 6. razredu
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
preizkuse NPZ v 6. razredu
8. 6. – torek
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
preizkuse v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
9. 6. – sreda
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)
učencev v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
preizkuse v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
15. 6. – torek
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)
učencev v 6. razredu
24. 6. – četrtek
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda
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ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI
Pouk poteka po naslednjem razporedu učnih ur:
Jutranje varstvo
1. ura
2. ura
ODMOR / malica
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
ODMOR / kosilo
7. ura

06.30 – 08.00
08.00 – 08.45
08.50 – 09.35
09.35 – 10.00
10.00 – 10.45
10.50 – 11.35
11.40 – 12.25
12.30 – 13.15
13.15 – 13.30 / (13.40; kosilo)
13.30 – 14.15

Delo v oddelkih podaljšanega bivanja:
za 1., 2., 3., 4. in 5. razred po pouku do 16.40 ure.
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UČITELJI 1.-5. razred
Učitelj

Poučuje

Petra Vidmar, Neda Fabjančič

razredni pouk

1. a

Mojca Čermelj, Anita Firm

razredni pouk

1. b

Natalija Volf

razredni pouk

2. a

Martina Kandare

razredni pouk

2. b

Vanda Jerala

razredni pouk

3. a

Irena Mesarec

razredni pouk

3. b

Jasmina Bubnič

razredni pouk

4. a

Kristina Gustinčič

razredni pouk

4. b

Suzana Godina Jelušič

razredni pouk

5. a

Ivjana Rožac

razredni pouk

5. b

Danijela Želko

podaljšano bivanje 1. a

Jerica Carič

podaljšano bivanje 1. b

Neda Fabjančič

podaljšano bivanje 2. a

Branka Ivančič

podaljšano bivanje 2. b

Maja Sulčič

podaljšano bivanje 3. a

Frančiška Klobučar

podaljšano bivanje 3. b

Simona Krebelj

podaljšano bivanje 4. a

Tjaša Race, Ksenija Generali

podaljšano bivanje 4. b

Andrejka Lukač

angleški jezik 2., 3., 4. r

Petra Vidmar

prvi tuji jezik angleščina 1. r

Helena Menger

angleški jezik 5. r

Tea Kocjančič

dodatna strokovna pomoč

Maja Hlad Križman

dodatna strokovna pomoč

Sebastijan Mavrič

glasbena umetnost, družba 5. b

Ksenija Generali

NIP italijanščina 4., 5. r
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Razrednik

UČITELJI 6.-9. razred
Učitelj

Poučuje predmete

Vlasta Race Boljunčič

slovenski jezik, zgodovina, državljanska kultura in etika

Samo Meden

tehnika in tehnologija, fizika, izbirni predmeti

Anita Penko Maslo

glasbena umetnost, OPZ, MPZ

Peter Kastelic

šport, izbirni predmeti

Suzana Štavar

geografija, zgodovina

Helena Menger

angleški jezik

Mirjana Metlika

kemija, naravoslovje, izbirni predmeti

Simona Krebelj

slovenski jezik

Blanka Kaltnekar

matematika, fizika

Lilijana Čepar

matematika, fizika

Jaka Nemanič

biologija, gospodinjstvo, izbirni predmeti

Barbara Hrvatin Novak

angleščina, italijanščina

Vesna Marion

likovna umetnost, izbirni predmeti

Danijela Želko

šolska svetovalna služba

Maja Sulčič

šolska svetovalna služba

Tea Kocjančič

dodatna strokovna pomoč

Maja Hlad Križman

dodatna strokovna pomoč

Dejan Čeranič

Šport, izbirni predmeti

Daša Rebec

državljanska kultura in etika

Lilijana Drobnjak

individualna in skupinska pomoč

Tjaša Race

Slovenski jezik
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Sodelovanje s starši
Šola sodeluje s starši v obliki:
- tedenskih dopoldanskih govorilnih ur (razpored)
- mesečnih govorilnih ur, vsak drugi torek v mesecu od 1600 do 1700
- roditeljskih sestankov,
- individualnih pogovorov,
- predavanj in delavnic za starše.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 2020/21
zbornica – 05 689 20 65
kabinet razredne stopnje (kabinet RS) – 05 689 20 69
knjižnica – 05 689 20 64
kabinet ŠPO – 05 689 20 68
kabinet RAČ – 05 689 20 63
šolska svetovalna služba (ŠSS) – 05 689 20 71
pisarna ravnatelja – 05 689 20 61
pisarna pomočnice ravnatelja – 05 689 20 62

1.-5. razred
Učitelj

Dan

Ura

Prostor

Andrejka Lukač

četrtek

1.ura (8.00-8.45)

pisarna pomočnice rav.

Branka Ivančič

sreda

5.ura (11.40-12.20) zbornica

Danijela Želko

petek

1.ura (8.00-8.45)

Fanči Klobučar

ponedeljek 5.ura (11.40-12.25) zbornica

Irena Mesarec

četrtek

4.ura (10.50-11.35) kabinet RS

Ivjana Rožac

petek

4.ura (10.50-11.35) kabinet RS

Jasmina Bubnič

torek

2.ura (8.50-9.35)

kabinet RS

Kristina Gustinčič

sreda

2.ura (8.50-9.35)

kabinet RS

Ksenija Generali

sreda

5.ura (12.00-12.20) kabinet SLJ/zbornica

Maja Sulčič

sreda

2.ura (8.50-9.35)

Martina Kandare

torek

4.ura (10.50-11.35) kabinet RS

Mateja Turk

torek

5.ura (11.40-12.30) kabinet RS

Mojca Čermelj

ponedeljek 5.ura (11.40-12.30) kabinet RS

Natalija Volf

torek

pisarna ŠSS

pisarna ŠSS

3.ura (10.00-10.45) kabinet RS
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Neda Fabjančič

četrtek

5.ura (11.40-12.30) zbornica

Petra Vidmar

ponedeljek 4.ura (10.50-11.35) kabinet RS

Sebastijan Mavrič

ponedeljek 2.ura (8.50-9.35)

Suzana Godina Jelušič

četrtek

Tina Šmerc Višnjevec

ponedeljek 3.ura (10.00-10.20) kabinet RS

Vanda Jerala

četrtek

3.ura (10.00-10.45) kabinet RS

Učitelj

Dan

Ura

Anita Penko Maslo

četrtek

4.ura (11.00-11.20) zbornica

pisarna ravnatelja

5.ura (11.40-12.30) kabinet RS

6.-9.razred
Prostor

Barbara Hrvatin Novak torek

3.ura (10.00-10.45) kabinet TJA/zbornica

Blanka Kaltnekar

ponedeljek

4.ura (10.50-11.35) kabinet MA-FI/zbornica

Daša Rebec

četrtek

4.ura (11.15-11.35) knjižnica

Dejan Čeranič

ponedeljek

3.ura (10.20-10.40) kabinet ŠPO

Helena Menger

četrtek

2.ura (8.50-9.35)

kabinet TJA/zbornica

Jaka Nemanič

četrtek

1.ura (8.00-8.45)

kabinet RAČ

Lilijana Drobnjak

ponedeljek

5.ura (12.00-12.20) kabinet ISP/zbornica

Lilijana Čepar

sreda

3.ura (10.00-10.45) učilnica MAT/zbornica

Mirjana Metlika

sreda

2.ura (8.50-9.35)

kabinet KEM/zbornica

Peter Kastelic

ponedeljek

2.ura (8.50-9.35)

na daljavo/kabinet ŠPO

Samo Meden

sreda

3.ura (10.00-10.45) kabinet RAČ

Simona Krebelj

sreda

4.ura (10.50-11.35) kabinet SLJ/zbornica

Suzana Štavar

petek

2.ura (8.50-9.35)

Tea Kocjančič

torek

5.ura (11.40-12.25) kabinet DSP

Tjaša Race

četrtek

4.ura (10.50-11.35) kabinet SLJ/zbornica

Vesna Marion

ponedeljek

2.ura (9.00-9.20)

Vlasta Race Boljunčič

petek

3.ura (10.00-10.45) zbornica

Maja Hlad Križman

torek

1.ura (8.00-8.45)
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kabinet ZG-GE/zbornica

učilnica LUM/zbornica

kabinet DSP

Predavanja za starše
1. roditeljski sestanek
V skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ glede COVID-19 bodo roditeljski sestanki potekali na daljavo.
2. roditeljski sestanek
Datum in tema bosta določena naknadno.
3. roditeljski sestanek
Datum in tema bosta določena naknadno.

Šolska svetovalna služba
Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se s pomočjo svetovalnega odnosa vključuje v razreševanje
pedagoških vprašanj učencev, učiteljev in staršev. Ostale naloge so: vzgojno preventivni program za učence,
poklicna orientacija, delo z nadarjenimi učenci in delo z učenci, ki potrebujejo učno pomoč, regresiranje
prehrane in vpis šolskih novincev.
Šolsko svetovalno delo izvajata dve delavki: socialna delavka Danijela Želko in pedagoginja Maja Sulčič.
Delovni čas: Vsak dan od 7.00 do 14.00 ure, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter po dogovoru.

Šolska knjižnica
Šolska knjižnica pomeni učencem in učiteljem vir informacij in hkrati prostor za sproščeno druženje ob pisani
besedi. Učenci si lahko izposojajo knjižnično gradivo po določenem urniku. Šolsko knjižnico vodi Daša Rebec.

Učbeniški sklad
Šola ima učbeniški sklad, iz katerega si lahko učenci sposodijo učbenike za tekoče šolsko leto. Vsi učenci od
1. do 9. razreda si bodo učbenike lahko izposodili brezplačno. Skrbnica učbeniškega sklada je Daša Rebec.

Šolski sklad
Na podlagi 135. člena ZOFVI (Ur.l. RS, št. 16/2007) smo v šolskem letu 2008/09 ustanovili šolski sklad in
sprejeli Pravila šolskega sklada OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje. Dejavnost sklada je pridobivanje
sredstev iz prispevkov staršev, sponzorstev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je pomoč
socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega
programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda
pouka in podobno. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj
trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.

Dopolnilni, dodatni pouk, individualna in skupinska ter dodatna strokovna pomoč
učencem
Šola izvaja za učence, ki imajo težave pri učenju, dopolnilni pouk in prostovoljno popoldansko učno pomoč.
Učence, ki želijo svoja znanja in vedenja razširiti, vključimo v dodatni pouk. Ti učenci običajno tudi tekmujejo
v znanju. Za učence s posebnimi potrebami in učence priseljence organiziramo individualno ali skupinsko
učno pomoč in dodatno strokovno pomoč. Dodatno strokovno pomoč izvajajo socialne pedagoginje,
posamezni učitelji in drugi zunanji strokovni delavci (specialni pedagogi, logopedi, surdopedagogi).
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Organizacija prevozov in varstva vozačev – PROMETNI REŽIM za zagotavljanje
varnosti učencev
Vsi udeleženci v prometu moramo spoštovati prometni režim na parkiriščih vrtca in šole:
- upoštevati moramo enosmerni krožni promet ob šoli in vrtcu ter vso cestno-prometno signalizacijo,
Del učencev šole je vozačev, ki se vsakodnevno pripeljejo v šolo z avtobusi in kombiji prevozniških podjetij
Nomago d.o.o. ter Street Tour d.o.o. Za učence organiziramo po pouku vsakodnevno varstvo vozačev od
12.30 do 14.55 ure. V tem času so učenci vključeni v oddelke podaljšanega bivanja in ostale organizirane
popoldanske dejavnosti.

Šolska prehrana
Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko se v skladu s šolskim koledarjem izvaja
pouk. Šolska prehrana obsega malico, kosilo in popoldansko malico. Pri organizaciji šolske prehrane se
upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih strokovnega sveta Republike
Slovenije za splošno izobraževanje.
Cenik šolske prehrane je od 1. 9. 2020 dalje naslednji:

Malica
Popoldanska malica
Kosilo

Cena v €
0,80
0,50
3,15 (2,95 za učence 1. triade)

Subvencionirana šolska prehrana
Upravičenci do subvencije za malico/ kosilo so tisti učenci, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, ta pravica priznana. Podatke o upravičenosti do subvencije za šolsko prehrano za šolsko leto 2020/2021 bo šola
dobila preko spletne aplikacije CEUVIZ. Šola za učence, ki jih ne prijavite na malico oziroma kosilo, nima pravice
pridobivati podatkov o subvenciji. Starši sami iz odločbe o otroškem dodatku ugotovite, ali je vaš otrok upravičen do
brezplačne malice oziroma kosila.
Za vse subvencionirane obroke velja, da jih je v primeru odsotnosti otroka potrebno pravočasno odjaviti, prav tako kot
ne subvencionirane. Ministrstvo krije samo prijavljene in koriščene obroke. Ne odjavljene in ne koriščene obroke morate
starši kljub subvenciji plačati sami.
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Pravila šolskega reda
Pravila šolskega reda so priloga in sestavni del vzgojnega načrta šole. Za izrekanje vzgojnih ukrepov se
uporablja Zakon o OŠ (Ur. l. št. 87/11, št. 40/12 ,60. f čl. ZOsn).
Pravila šolskega reda so dostopna na spletni strani šole.

Hišni red
V skladu z 31. a členom ZOŠ (Ur.l. 81/06) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev in učiteljskem
zboru, je ravnatelj šole sprejel HIŠNI RED.
Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje določa s hišnim redom vprašanja, pomembna za nemoteno
življenje in delo v šoli, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

splošne določbe,
območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
poslovni čas in uradne ure,
uporaba šolskega prostora
organizacija nadzora,
ukrepi za zagotavljanje varnosti,
vzdrževanje reda in čistoče,
prehodne in končne določbe.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:
uresničevanju ciljev in programov šole, varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, urejenosti,
čistoči, disciplini in prijetnem počutju na šoli, preprečevanju škode.
Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi udeleženci vzgoje in
izobraževanja.
1.2 Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in
spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:
programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški,
naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd.,
na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole ter na poti od in do šolskega
avtobusnega postajališča.
1.3 Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane
dejavnosti.
1.4 Uporaba hišnega reda velja za celotni šolski prostor, površine in zgradbe. Če so v zgradbi, ki jo uporablja
šola, tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi uporabniki soglasno.
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2. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR
Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v upravljanje ali pa samo v
uporabo, katere šola vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar. Šolski red velja tudi na šolskem avtobusu.
2.1 Območje šolskega prostora
V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola nadzoruje, in sicer:
objekt Osnovne šole Hrpelje in pripadajoče funkcionalno zemljišče ter telovadnica.
2.2 Funkcionalno zemljišče šole je območje, namenjeno učencem za uporabo v času pouka, med odmorom
in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela.
Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče se šteje: šolsko dvorišče, športna igrišča, ograjene površine, površine
ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in varen prihod v šolo.

3. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
3.1 Poslovni čas šole
Šola posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek:
Jutranje varstvo
Redni pouk
Podaljšano bivanje
Varstvo vozačev
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole
Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov

od 06.30 do 08.00
od 08.00 do 14.15
od 11.35 do 16.35
od 12.30 do 14.55
od 11.35 do 16.30
od 12.30 do 22.00

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.
Jutranje varstvo in OPB se vsako leto prilagaja potrebam staršev otrok.
Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve…) odredi, da šola začasno posluje tudi v
soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.
3.2 Uradne ure
Uradne ure tajništva in računovodstva so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure so vsak
delovni dan od 7.30 do 8.00 in od 9.30 do 10.30 ter od 13.00 do 14.00 ure.
Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po uradnih urah, toda ne po 14.00 uri.
Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:
skupne in individualne govorilne ure, roditeljske sestanke in druge oblike dela s starši, kar je določeno z
letnim delovnim načrtom šole.
Urnik uradnih ur ne velja za ravnatelja šole. Ravnatelj sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v
nujnih primerih in za poslovanje pri pomembnih zadevah.
3.3 Objava uradnih ur
Uradne ure morajo biti objavljene v publikaciji in na spletni strani ter na vratih poslovnega prostora.
V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo
letnih dopustov.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4.1 Kršitve pravil hišnega reda
V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z določili ZOsn. Načine
in ukrepe zagotavljanja varnosti šola uredi v Pravih šolskega reda.
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4.2 Spremembe in dopolnitve hišnega reda
Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem
splošnih aktov šole.
4.3 Obveščanje
Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole in spletni strani šole.
Osnovna šola v posebni publikaciji predstavi kratko vsebino hišnega reda.
4.4 Veljavnost
Hišni red velja od 2. septembra 2013 dalje.

Publikacija Osnovne šole Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje

Šolsko leto 2020/2021

Hrpelje, september 2020
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