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Dragi učenci, spoštovani starši in sodelavci,  

 

pred nami je novo šolsko leto, v katerem bo OŠ Puconci obiskovalo 490 učencev. Na centralni šoli 

v Puconcih je vpisanih 394 učencev (31 prvošolcev), na podružnični šoli v Bodoncih 52 učencev 

(11 prvošolcev) in na podružnični šoli v Mačkovcih 44 učencev (8 prvošolcev).  

 

Učenci, šolsko leto vam bo prineslo nova znanja, nove ideje, izkušnje in dolgotrajna prijateljstva. 

Ne sramujte se naučenega, ponosno širite znanje naprej. Bodite kot pav, ko se šopiri in se razkazuje 

v vsej svoji mavrični lepoti ter sledite misli Alberta Einsteina, ki pravi: »Ne pozabite, da so čudovite 

stvari, ki se jih učite v šoli, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je 

dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.« 

 

Spoštovani starši, vaša vloga pri vzgoji je zelo pomembna. Otroku je potrebno privzgojiti delovne 

navade, ker bo potem imel tudi učne navade. Naša želja je, da z vašo pomočjo dosežejo svoje cilje 

in oplemenitijo svojo mladost. Dosežejo jih lahko le z delom, optimizmom, lastno organiziranostjo 

in prepričanjem, da so napori smiselni. Najpomembnejša naloga v šolajočem obdobju otrok je 

učenje.  

 

Na šoli bomo še naprej namenili pomemben poudarek bralni pismenosti, ki je predpogoj h kvaliteti 

znanja. Izvajali bomo projekte, ki so namenjeni gibanju in zdravi prehrani za zdrav življenjski slog. 

Poskrbeli bomo za varnost učencev v šoli in v prometu, kar pa je v veliki meri odvisno od vsakega 

posameznika posebej. Veliko pozornosti bomo namenili iskrenim medsebojnim odnosom, ki 

vplivajo na občutek sprejetosti, sobivanja.  

 

Novost v letošnjem letu je prvi tuji jezik angleščina v 2. razredu ter neobvezni izbirni predmeti 

nemščina, šport in računalništvo v 6. razredu.  

 

 

 

S spoštovanjem,                                                                                                          Štefan Harkai 
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Podružnična šola Mačkovci  

Mačkovci 51/E, 9202 Mačkovci 

Telefon: 02 551 87 40 

1  PODATKI O ŠOLI 

 

1.1 Ime in sedež šole 

 

 Osnovna šola Puconci, Puconci 178,  

9201 Puconci 

E-mail: ospuconci@ospuconci.si 

Spletna stran: http://www.ospuconci.si 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 PODRUŽNICE 

 

          Podružnična šola Bodonci 

Bodonci 5, 9265 Bodonci 

Telefon: 02 551 87 46 

      

 

 

 

1.2 Ustanovitelj 

 

Ustanovitelj Osnovne šole Puconci je Občina Puconci.  

Spletna stran: http://www.puconci.si 

 

1.3 Šolski okoliš 

 

Šolski okoliš obsega 23 vasi občine Puconci: Beznovci, Bodonci, Bokrači, Brezovci, Dankovci, 

Dolina, Gorica, Kuštanovci, Lemerje, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci, 

Predanovci, Prosečka vas, Puconci, Puževci, Strukovci, Šalamenci, Vadarci, Vaneča in Zenkovci.   

V šolski okoliš spadata tudi vasi Sebeborci in Krnci, ki sta opredeljeni kot skupen šolski okoliš 

Osnovne šole Puconci in Osnovne šole Fokovci.  

 

 

1.4 Opredelitev šolskega prostora 

 

Šolski prostor je določen z aktom o ustanovitvi, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za 

učence. Sestavlja ga šolska zgradba z igriščem.  

 

 

Ravnatelj: Štefan Harkai, tel. 02 545 96 02 

Pomočnik ravnatelja: Janez Lipič, tel. 02 545 96 03 

Svetovalna služba: Ana Malačič, tel. 02 545 96 06 

Telefon: +(386)2 545 96 00 

Faks: +(386)2 545 96 13 

 

http://www.puconci.si/
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1.5 Organizacijska shema šole 

 

 

 

 

 

 

Pedagoški zbor  

Učitelji razredne stopnje: Katja Ajlec, Darja Ambruž, Branka Bauer, Deborah Davidovski, 

Alenka Benko, Simona Horvat, Nataša Kociper, Melita Kolmanko, Teodora Ošlaj, Franc Kous, 

Iva Kosednar, Štefka Ratnik, Jožica Lehar, Olga Lepoša, Darja Slaviček, Majda Novak, Ana 

Pavlinjek, Anemary Puhan, Marija Vratarič, Svetlana Zrinski Benko, Mateja Norčič, Alenka 

Kelemen, Nataša Kuhar (porodniška), Helena Škerget Rakar, Simona Pelcar 

 

Učitelji predmetne stopnje: Mihaela Copot, Alenka Cör, Sonja Franko, Melita Ficko Sapač, Vlado 

Gomboc, Zlatka Kardoš Laco, Alenka Karlo, Milena Peroš, Nina Sever, Irena Sabo, Jožef Slaviček, 

Monika Vidmar, Jasna Vovk Ferk, Nataša Pavšič, mag. Mihaela Škrilec Kerec, Bojan Ropoša, 

Nina Vidonja, mag. Larisa Weiss-Grein Konkolič, Mateja Žökš, Mateja Ivanič Zrim, Jure Rems, 

Janez Lipič, Simon Hozjan (OŠ Fokovci) 

 

Šolska knjižnica: Brigita Buzeti 

Pomočnik ravnatelja: Janez Lipič 

Organizator informacijskih dejavnosti: Jure Rems 

Svetovalna služba: 

Socialna delavka: Ana Malačič 

Pedagoginji: Majda Vrečič, Darja Cigüt 

Tajništvo: 

Tanja Horvat, Mitja Sapač       

Dodatna strokovna pomoč: 

Nina Cigüt, dr. Maja Šebjanič Oražem 

Mobilne specialne pedagoginje Laura Kumin in Daša Könye (OŠ IV MS),  

Marija Fras Fijačko (CSG Maribor) 

Učna pomoč: 

Darja Kuronja (JD) 

Tehnično osebje  

Hišniki: Martin Luthar, Uroš Kuzma, Denis Baša  

Varnostnik v Zeleni dvorani: Robert Ritlop 

Zelena dvorana:  Filip Štefanec (JD), Andrej Colombo (JD)  

Informator: Biserka Šiplič (JD) 

Kuhinja: Elizabeta Šebjanič, Edita Benko, Silvija Kuhar, Milan Časar, Liljana Gomboc, Zlatica 

Drvarič  

Čiščenje prostorov: Milena Lovenjak, Nada Kuhar, Antonija G. Kološa, Vlasta Ropoša, Dragica 

Rogač, Marija Domonkoš, Marija Pavel, Marjana Železen 

 

Izvajalec programa Zdrav življenjski slog: Jure Kuhar 

 

Romska mentorja 

OŠ Puconci: Robertina Ratko  

POŠ Bodonci: Donata Horvat (JD)                                                         

USTANOVITELJ: Občina Puconci 

 

SVET ŠOLE RAVNATELJ 

Štefan Harkai 

 

SVET STARŠEV 
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1.6 Prikaz organov upravljanja 

 

Upravljanje šole  

 

Ravnatelj šole je pedagoški vodja in posvetovalni organ šole. Poleg ravnatelja je organ vodenja 

šole tudi svet šole, ki ga sestavljajo:  

 

 predstavniki ustanovitelja (3): Milan Grlec, Vanja Pozvek, Jožef Rituper;  

 predstavniki delavcev šole (5): Milan Časar, Valentina Murgelj, Nataša Pavšič, Darja 

                                                             Slaviček, Svetlana Zrinski Benko;  

           predstavniki sveta staršev (3): Anita Čontala, Monika Krančič, Vesna Žurman. 

 

 

Naloge sveta šole 

 

Pristojnosti sveta šole so: 

 sprejema program razvoja zavoda; 

 imenuje in razrešuje ravnatelja; 

 odloča o uvedbi nadstandardnih programov; 

 obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki; 

 sprejema pravila in druge splošne akte; 

 določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične obračune; 

 s soglasjem ustanovitelja odloča o najemu kreditov; 

 ustanovitelju in ravnatelju zavoda podaja predloge in mnenja o posameznih vprašanjih; 

 razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda; 

 sprejema program reševanja presežnih delavcev v zavodu; 

 imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah; 

 v soglasju z ustanoviteljem odloča o povezovanju v skupnost zavodov; 

 opravlja druge naloge, določene z zakonom ter splošnimi akti zavoda. 

 

Svet zavoda odloča na sejah z večino glasov vseh članov. Člani sveta so imenovani oziroma 

izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 

 

Svet staršev   

 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 

roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev 

v šoli: 

 

 predlaga nadstandardne programe; 

 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; 

 daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu; 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki; 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; 

 voli predstavnike v svet šole; 

http://sites.google.com/site/ospodbrdo/-strani-za-star%C5%A1e/goog_1218921859409
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 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 

Ravnatelj  

 

 načrtuje in vodi delo šole;  

 pripravlja program razvoja in predlog letnega delovnega načrta ter je odgovoren za 

njegovo izvedbo;  

 vodi delo učiteljskega zbora;  

 obvešča starše o delu šole;  

 skrbi za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev;  

 opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.  

  

1.7 Strokovni organi šole 

 

Učiteljski zbor šole  

 

Sestavljajo ga vsi pedagoški delavci šole. Učiteljski zbor ima naslednje naloge:  

 

 obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom;  

 daje mnenje o letnem delovnem načrtu;  

 predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;  

 daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogu za imenovanje 

ravnatelja;  

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom.  

 

Oddelčni učiteljski zbor  

 

sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, po potrebi pa 

sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci. 

Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje 

program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter 

opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

Razrednik  

 

vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za 

reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno 

službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo. 

 

Strokovni aktivi  

 

V šoli jih sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktivi šole 

obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za 

ocenjevanje, učiteljskemu zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge določene z letnim 

delovnim načrtom. 



9 

 

 

Razredniki in drugi učitelji/sorazredniki 

 

OŠ PUCONCI 

Oddelek Razrednik Drugi učitelj/sorazrednik 

1. a Katja Ajlec Deborah Davidovski 

1. b Helena Škerget Rakar Svetlana Zrinski Benko 

2. a Darja Ambruž  

2. b Simona Horvat  

3. a Jožica Lehar  

3. b Alenka Benko  

4. a Nataša Kociper  

4. b Melita Kolmanko  

5. a Teodora Ošlaj  

6. a Mateja Žökš Nina Sever  

6. b mag. Mihaela Škrilec Kerec Alenka Cör 

6. c Mihaela Copot Vlado Gomboc 

7. a Nataša Pavšič Nina Cigüt 

7. b Irena Sabo mag. Larisa Weiss-Grein Konkolič 

7. c Nina Vidonja Alenka Karlo 

8. a Melita Ficko Sapač Bojan Ropoša 

8. b Zlatka Kardoš Laco Jure Rems 

9. a Monika Vidmar dr. Maja Šebjanič Oražem 

9. b Milena Peroš Anica Malačič 

 

 

POŠ MAČKOVCI 

Oddelek Razrednik Drugi učitelj 

1. c /3. c Štefka Ratnik  Anemary Puhan  

2. c Darja Slaviček   

4. c/5. c Alenka Kelemen  Anemary Puhan  

 

POŠ BODONCI 

Oddelek Razrednik Drugi učitelj 



10 

 

1. d Branka Bauer Mateja Norčič 

2. d Majda Novak  

3. d/4. d Ana Pavlinjek Mateja Norčič 

5. d Franc Kous  

 

Razpored individualnih govorilnih ur  

OŠ PUCONCI 

Ime in priimek učitelja I. TURNUS II. TURNUS 

Darja Ambruž pon., 5. ura pon., 5. ura 

Alenka Benko čet., 5. ura čet., 5. ura 

Katja Ajlec pon., 5. ura pon., 5. ura 

Alenka Cör pon., 3. ura pon., 3. ura 

Mihaela Copot pet., 5. ura pet., 5. ura 

Nina Cigüt sre., 6. ura sre., 6. ura 

Deborah Davidovski čet., 5. ura čet., 5. ura 

Sonja Franko čet., 3. ura čet., 3. ura 

Melita Ficko Sapač pet., 4. ura čet., 2. ura 

Vlado Gomboc tor., 5. ura tor., 5. ura 

Simona Horvat pet.,1. ura pet., 1. ura 

Zlatka Kardoš Laco sre., 2. ura sre., 2. ura 

Alenka Karlo pon., 6. ura pon., 6. ura 

Nataša Kociper pon., 6. ura pon., 6. ura 

Melita Kolmanko čet., 4. ura čet., 4. ura 

mag. Larisa Weiss -Grein Konkolič pon., 3. ura pet., 3. ura 

Iva Kosednar sre., 4. ura sre., 4. ura 

Jožica Lehar pet., 5. ura pet., 5. ura 

Teodora Ošlaj pet., 4. ura pet., 4. ura 

Milena Peroš tor., 2. ura tor., 2. ura 

Nataša Pavšič tor., 4. ura tor., 4. ura 

Monika Vidmar čet., 6. ura čet., 3. ura 

Bojan Ropoša tor., 4. ura tor., 4. ura 



11 

 

Irena Sabo pon., 5. ura tor., 1. ura 

Nina Sever pon., 6. ura pon., 6. ura 

Jožef Slaviček pon., 1. ura čet., 2. ura 

dr. Maja Šebjanič Oražem čet., 1. ura čet., 1. ura 

Helena Škerget Rakar tor., 5. ura tor., 5. ura 

mag. Mihaela Škrilec Kerec pon., 5. ura pon., 5. ura 

Nina Vidonja čet., 5. ura čet., 5. ura 

Jasna Vovk  Ferk čet., 2. ura čet., 2. ura 

Mateja Žökš tor., 4. ura  čet., 3 ura   

Marija Vratarič čet., 5. ura čet., 5. ura 

Svetlana Zrinski Benko čet., 5. ura čet., 5. ura 

Mateja Ivanič Zrim tor., 1. ura tor., 1. ura 

Simon Hozjan čet., 6. ura čet., 6. ura 

 

OŠ BODONCI 

Ime in priimek učitelja I. TURNUS II. TURNUS 

Branka Bauer pon., 5. ura pon., 5. ura 

Franc Kous tor., 3. ura tor., 3. ura 

Mateja Norčič pet., 5. ura pet., 5. ura 

Majda Novak sre., 2. ura sre., 2. ura 

Ana Pavlinjek tor., 2. ura tor., 3. ura 

 

OŠ MAČKOVCI 

Ime in priimek učitelja I. TURNUS II. TURNUS 

Darja Slaviček čet., 6. ura čet., 6. ura  

Štefka Ratnik sre., 5. ura sre., 5. ura  

Alenka Kelemen pon., 2. ura pon., 2. ura 

Olga Lepoša tor., 4. ura tor., 4. ura 

Anemary Puhan tor., 1. ura  tor., 1. ura  

 

2  PREDSTAVITEV PROGRAMA 
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2.1 Predmetnik osnovne šole   

 

 

 
2.2 Manjše učne skupine   
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V 40. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je zapisano, da »učitelj od 1. do 9. 

razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na 

njihove zmožnosti«. 

V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih 

območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih 

tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah. 

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih območjih 

ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše 

učne skupine. Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče organizirati pouka v skladu s 

prejšnjim odstavkom, učitelj pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela delo z učenci 

diferencira glede na njihove zmožnosti.« (Uradni list RS, št. 40/2012, z dne 30. 5. 2012: 40. člen 

ZUJF)  

Na naši šoli bo pouk pri slovenščini, matematiki in angleškem jeziku v 8. in 9. razredu potekal v 

manjših učnih skupinah. Učence šola razporedi v manjše učne skupine v skladu s svojo strokovno 

avtonomijo.   

 

2.3 Razširjeni program 

 Interesne dejavnosti 

 Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev v devetletni osnovni šoli  

 Šola v naravi 

 

 2.3.1 Interesne dejavnosti 

 

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj šolskega 

pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih 

interesov in da bi učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno in 

zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti 

prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih 

dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem 

vzdušju.  

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drug

o/Interesne_dejavnosti_cb.pdf) 

 

OŠ PUCONCI 

 

Ime in priimek učitelja INTERESNA DEJAVNOST RAZRED 

Darja Ambruž Folklora 2.–4. r. 

Alenka Benko Ročna dela 3.–4. r. 

Katja Ajlec Planinski krožek 3.–9. r. 

Alenka Cör Tehnični krožek 

Foto-animacijski krožek 

Čebelarski krožek 

6.–9. r. 

6.–9. r. 

4.–9. r. 

Mihaela Copot Desetprstno tipkanje 6.–9. r. 

Nina Cigüt Aerobika 6.–9. r. 

https://zakonodaja.com/zakon/zujf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Interesne_dejavnosti_cb.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Interesne_dejavnosti_cb.pdf
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Darja Cigüt Male sive celice 6.–9. r. 

Deborah Davidovski Ustvarjalni mojstri 1.–2. r. 

Melita Ficko Sapač Eko šola 

Naravoslovni krožek 

6.–9. r. 

6.–7. r. 

Vlado Gomboc Nogomet – st. dečki 

Nogomet – ml. dečki  

6.–7. r. 

8.–9. r. 

Simona Horvat Plesni krožek 

Mreža zdravih šol 

2.–5. r. 

1.–9. r. 

Zlatka Kardoš Laco Vesela šola  7.–9. r. 

Kociper Nataša Pravljični krožek 

Otroški parlament 

1.–3. r. 

5.–9. r. 

Melita Kolmanko Lego 1.–3. r. 

Iva Kosednar Zeliščni krožek 3.–9. r. 

Iva Kosednar Zeliščni krožek  3.–9. r. 

Jožica Lehar Eko krožek 3.–5. r. 

Janez Lipič Nogomet 2.–5. r. 

Ana Malačič Prostovoljstvo 

Skupnost učencev 

2.–9. r. 

5.–9. r. 

Teodora Ošlaj Vesela šola 

Prometni krožek 

Kolesarski izpit 

4.–6. r. 

5.–9. r. 

5. r. 

Nataša Pavšič Logika 6.–9. r 

Milena Peroš Odbojka 3.–9. r 

Jure Rems Računalniški krožek 4.–5. r, 6.–9. r. 

Bojan Ropoša Namizni tenis 5.–9. r. 

dr. Maja Šebjanič Oražem Debatni krožek 5.–9. r. 

Helena Škerget Rakar Dramski krožek Veseli sončki 4.–5. r. 

Irena Sabo Mednarodno sodelovanje 5.–9. r. 

Monika Vidmar Foto-animacijski krožek 

Likovni krožek 

Likovni krožek –”reciklaža” 

6.–9. r. 

6.–9. r. 

8.–9. r. 

Nina Vidonja Raziskovalni krožek 6.–9. r. 

Jasna Vovk Ferk Dramski krožek 

Šolski radio 

6.–9. r. 

6.–9. r. 

mag. Larisa Weiss-Grein 

Konkolič 

Literarno-novinarski krožek 6.–9. r. 
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Svetlana Zrinski Benko Likovni krožek 1.–2. r. 

Mateja Žökš Podjetniški mozaik  6.–9. r.  

 

POŠ BODONCI 

 

Ime in priimek učitelja INTERESNA DEJAVNOST RAZRED 

Branka Bauer Pravljični krožek 1.–2. r. 

Franc Kous Športni krožek 2.–5. r. 

Mateja Norčič Eko krožek 1.–5. r. 

Majda Novak Recitacijski krožek 2.–5. r. 

Ana Pavlinjek Ustvarjalni krožek 2.–5. r. 

Mateja Ivanič Zrim Naravoslovni krožek 2.–5. r. 

 

POŠ MAČKOVCI 

 

Ime in priimek učitelja INTERESNA DEJAVNOST RAZRED 

Darja Slaviček Računalniški krožek  3.–5. r. 

Štefka Ratnik Eko krožek 1.–3. r. 

Alenka Kelemen Ustvarjalni krožek 1.–3. r. 

Olga Lepoša Cici vesela šola  1.–4. r. 

Anemary Puhan Dramski krožek 1.–5. r. 

Janez Lipič Športni krožek 1.–5. r. 

 

Dejavnosti zunanjih ponudnikov 

 

ŠOLA KITARE 

JUDO 

NAMIZNI TENIS 

ODBOJKA 

DVORANSKI HOKEJ 

BADMINTON 

NOGOMET 
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2.3.2 Organizacija jutranjega varstva, podaljšanega bivanja 

 

Jutranje varstvo je organizirano za učence centralne šole 1. razreda in traja od 5.50 do 7.50. Na 

Podružnični osnovni šoli Bodonci je jutranje varstvo od 6.50 do 7.50, v Mačkovcih pa od 6.30 do 

7.30. 

 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in 

je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno 

s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določa šola. 

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno in vsebuje naslednje elemente:  

 

 samostojno učenje,  

 sprostitveno dejavnost,  

 ustvarjalno preživljanje časa in  

 prehrano.  

 

 

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. 

Podaljšano bivanje na centralni šoli traja od 11.30 do 15.00, ko odpeljejo šolski avtobusi, oziroma 

trije oddelki do 15.45 ure. Na podružničnih šolah v Bodoncih in v Mačkovcih traja podaljšano 

bivanje od 11.30 do 15.45 ure. 

  

Jutranje varstvo Ime in priimek učitelja 

OŠ Puconci Mateja Ivanič Zrim 

POŠ Bodonci Franc Kous, Mateja Norčič 

POŠ Mačkovci  Anemary Puhan, Darja Slaviček   

 

 

Podaljšano bivanje Ime in priimek učitelja 

OŠ Puconci Mihaela Copot, Deborah Davidovski, Vlado 

Gomboc, Nataša Kociper, Melita Kolmanko, 

Iva Kosednar, Bojan Ropoša, Marija 

Vratarič, Svetlana Zrinski Benko, Mateja 

Žökš,  

POŠ Bodonci Mateja Ivanič Zrim, Mateja Norčič, Simona 

Pelcar 

POŠ Mačkovci  Olga Lepoša, Anemary Puhan, Štefka 

Ratnik, Alenka Kelemen  
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2.3.3 Šola v naravi 

 

Pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program OŠ in 

poteka strnjeno več dni v času pouka;  

 5. razred: Debeli rtič, letna plavalna šola v naravi (12. 06.–16. 06. 2017);  

 7. razred: CŠOD Bohinj, naravoslovna šola v naravi (18. 04.–21. 04. 2017). 

 

Starši lahko uveljavijo pravico do subvencioniranja šole v naravi prostovoljno na šoli. Vlogo 

dvignejo pri šolski svetovalni službi in jo izpolnjeno z zahtevanimi prilogami vrnejo do datuma, 

navedenega na vlogi. Komisija upravičenost do subvencije za posameznega učenca določi na 

podlagi ocenjevanja ob upoštevanju kriterijev iz Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, 

61/2004, in Ur. l. RS, 70/2008, ter Ur. l. RS 61/2009).  

 

2.4 Projekti šole 

 

V šolskem letu 2016/2017 bomo poleg uresničevanja kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela 

vzgajali učence za ekologijo, zdrav način življenja in dobre medsebojne odnose, pri čemer bomo 

sledili viziji šole in smernicam vzgojnega načrta. 

 

2.4.1 Mednarodni projekt “Nemščina in slovenščina z roko v roki” 
 

Projekt, ki ga je potrdil ZRSŠ bo trajal od septembra 2016 do decembra 2016. V projekt je poleg 

naše šole vključena še NMS II Leibnitz iz avstrijske Lipnice. Namenjen je učenju drugega tujega 

jezika – na naši šoli nemščine in na avstrijski šoli slovenščine. Učenci naše šole, ki se nemščino 

učijo na naši šoli, bodo svoje znanje dopolnili in nadgradili v naravnem jezikovnem okolju in z 

učiteljem – naravnim govorcem v Avstriji. Učenci lipniške šole se bodo slovenščino učili na naši 

šoli z našimi učitelji slovenisti. Jezikovne vsebine bomo smiselno dopolnili z drugimi dejavnostmi 

– naravnimi danostmi obeh šol: ogled permakulturnega vrta in priprava namaza, sajenje na seneno 

balo, športne aktivnostim v motorikparku, čebelnjak in izdelava voščenih svečk, kulturne 

znamenitosti Gradca in skupni obisk Keminega obrata v Avstriji in obiska Minimundusa v Celovcu. 

Menimo, da bo znanje tujega jezika večje, ker se bodo učenci učili v naravnem okolju ob 

vključevanju medpredmetnih vsebin. 

 

2.4.2 EKO šola kot način življenja 

 

V šolskem letu 2016/2017 bomo poleg uresničevanja kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela 

vzgajali učence za okoljsko vzgojo, zdrav način življenja in dobre medsebojne odnose, pri čemer 

bomo sledili viziji šole in smernicam vzgojnega načrta. 
 

Cilji: 

 - vzgoja za okoljsko odgovornost; 

 - vzgoja za zdrav način življenja; 

 - učinkovita raba naravnih virov – voda, energija;  

 - vzgoja za ločeno zbiranje odpadkov; 

 - sodelovanje z nacionalno koordinacijo eko šole in lokalno skupnostjo; 

 - promocija eko šole. 

 

V okviru nacionalnega programa eko šole se bomo vključili v izvajanje naslednjih projektov: 

Odgovorno s hrano, Šolska vrtilnica, Ekokviz, Ekobranje za ekoživljenje ... 
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2.4.3 Tradicionalni slovenski zajtrk  

 

OŠ Puconci sodeluje v vseslovenskem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, 

katerega namen je, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno 

samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili 

aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. V ospredje se postavlja pomen 

kmetijstva in čebelarstva ter spodbujanje k  pravilni in zdravi prehrani. Prav tako se ozavešča 

pomen živilsko-predelovalne industrije. Posebna pozornost se namenja pomenu gibanja in 

ohranjanja čistega okolja. Letos bo Tradicionalni slovenski zajtrk 18. novembra 2016.   

        

2.4.4 Kulturna šola 

 

V OŠ Puconci smo se v šolskem letu 2014/2015 prijavili na projekt Kulturna šola in bili uspešno 

izbrani na podlagi dela na kulturnem področju. Naziv smo pridobili za obdobje treh let in tako 

bomo tudi v letošnjem šolskem letu temu projektu namenili posebno pozornost. Na šoli so učencem 

ponujene mnoge interesne dejavnosti in izbirni predmeti, kjer lahko izpopolnjujejo svoje znanje in 

sodelujejo v raznih dejavnostih: plesnem krožku, likovnem krožku, turističnem krožku, v folklorni 

skupini. Učenci imajo možnost vključiti se v dramski krožek, se učiti recitacij pri recitacijskem 

krožku, sodelovati v fotografskem krožku … 

Učenci se bodo tudi v letošnjem šolskem letu skupaj z mentorji predstavili na različnih tekmovanjih 

in natečajih. Svoje delo bodo predstavili tudi na proslavah in s tem predstavljali šolo tako v domači 

kot tudi v širši okolici. 

 

2.4.5 Rastem s knjigo 

 

je nacionalni projekt, ki ga pripravljajo Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport RS, Združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društvo 

šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvo slovenskih pisateljev v sodelovanju s splošnimi in 

šolskimi knjižnicami. 

V okviru projekta bodo učenci 7. razreda obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski 

Soboti. Tamkajšnje knjižničarke jim bodo predstavile knjižnico in jih seznanile z dejavnostmi, ki 

potekajo v knjižnici. Namen obiska je tudi motiviranje za branje. V ta namen bo vsak učenec dobil 

brezplačni izvod knjige pisatelja Vinka Möderndorferja Kit na plaži. 

 

2.4.6 Prometna kača  

 

Igra Prometna kača je kampanja, ki spodbuja otroke in njihove starše, ki so glavna ciljna skupina, 

k hoji in kolesarjenju v šolo.  

Kampanja je oblikovana za osnovne šole, njen cilj pa je spodbuditi otroke, starše in učitelje k hoji, 

kolesarjenju, uporabi javnega prevoza ali souporabi avtomobila za pot v šolo in iz nje. S to 

dvotedensko kampanjo želimo odpraviti negativne predstave, kot je na primer varnost v cestnem 

prometu, in spodbujati trajnostne načine prevoza kot zabavne in zdrave za otroke in starše. Poleg 

tega hoja in kolesarjenje prispevata k priporočeni dnevni telesni aktivnosti, ki jo otroci potrebujejo. 

Zmanjšuje tudi zastoje in pomanjkanje parkirnih mest v okolici šole. 

Na naši šoli dajemo poudarek skupnemu prevozu, torej javnemu avtobusnemu, pred individualno 

posamezno vožnjo z avtomobilom. Spodbujamo naše učence, ki so doma v kraju šole, da bi v šolo 

prihajali peš in/ali s kolesom. V šolskem letu 2016/17 bomo kampanjo izvedli od 3. do 14. aprila. 
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2.4.7 Mednarodni tabor Bogastvo narave za danes in jutri 

 

Mednarodni tabor »Bogastvo narave za danes in jutri« organizira OŠ Puconci skupaj z Zvezo za 

tehnično kulturo Slovenije s sedežem v M. Soboti, ki je že kar nekajletna tradicija. Odvijal se bo po 

zaključku šolskega leta, zadnji teden v mesecu juniju. Pod vodstvom različnih mentorjev se na 

taboru prepletajo vsebine, ki se navezujejo na okolje, zdrav način življenja, energijo, ohranjanje 

naše dediščine, naravoslovje in tehniko. Pri vsem tem smo več ali manj osredotočeni na domačo 

pokrajino, našo občino in Krajinski park Goričko.  

Poleg naših učencev se ga redno udeležujejo tudi osnovnošolci iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije ter 

drugih osnovnih šol po Sloveniji, ki imajo tako možnost pridobivati nova znanja in izkušnje, se 

sprostiti in sklepati nova prijateljstva. 

 

2.4.8 Zdrav življenjski slog 

 
 

V šolskem letu 2016/2017 bomo že sedmo leto zapored izvajali »športne ure« v okviru projekta 

Zdrav življenjski slog. Z izvajanjem programa želimo s pomočjo dodatne športne aktivnosti 

spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega načina življenja, aktivno vključiti čim več 

učencev in odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za 

primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje prekomerne telesne teže, razvoj 

splošne vzdržljivosti …). Vadba je organizirana in strokovno vodena s strani profesorja športa. 

Učenci se imajo možnost spoznati s športnimi vsebinami, ki jih ni v učnem načrtu pri predmetu 

Šport. Prav tako imajo možnost organizirane vadbe ob sobotah in v počitnicah. Tudi v tem šolskem 

letu bomo učencem poskušali omogočiti jahanje, drsanje, rolanje, plavanje, plezanje, pohod, 

paintball in različne poligone v telovadnici.   

Na odlične pogoje v naši novi telovadnici smo se v prejšnjih šolskih letih kar hitro navadili. S 

pomočjo sredstev iz projekta Zdrav življenjski slog smo pridobili še veliko dodatnih športnih 

pripomočkov in rekvizitov, ki nam bodo vadbo še nekoliko bolj popestrili. 

 

2.4.9 Slovenska mreža zdravih šol 

 

V šolskem letu 2016/17 bo naša šola nadaljevala evropski projekt Zdrava šola. 

Namen Zdrave šole je v prvi vrsti vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo 

v šolo. Pomembno je ne le telesno, ampak tudi duševno, socialno in okoljsko 

zdravje.  

V okviru delovanja Evropske mreže Zdravih šol sledimo vsako leto rdeči niti, ki je v tudi tem 

šolskem letu duševno zdravje. Učenci se bodo seznanjali z osnovnimi čustvi, jih prepoznavali in 

poskušali razumeti lastna čustva, ki so pomemben del odnosov. Na šoli se bomo v okviru Zdrave 

šole povezovali tudi z drugimi sorodnimi projekti in dejavnostmi, uresničevanjem vzgojnega načrta 

in pravil šolskega reda, z zunanjim okoljem in zunanjimi institucijami. V okviru projekta bomo 

izvajali različne dejavnosti, ki bodo namenjene učencem, učiteljem, staršem in starim staršem. 

Povezovali se bomo tudi z lokalno skupnostjo. 
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2.4.10 Shema šolskega sadja 

 

V šolskem letu 2016/17 bomo nadaljevali s projektom Shema šolskega sadja, saj je naša šola na 

razpisu pridobila sredstva, ki nam bodo omogočila vsaj dvajset delitev sadja in zelenjave, 

razporejenih skozi šolsko leto. V tej organizacijski obliki poteka projekt samo še to šolsko leto, v 

naslednjem šolskem letu se bo Shema šolskega sadja in zelenjave združila s Shemo šolskega mleka.  

Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen 

ukrepa je povečati porabo sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne 

telesne teže in debelosti pri otrocih. Debelost povečuje tveganje za nastanek 

številnih bolezni sodobnega časa: sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, 

rak, osteoporoza itd. Ukrep se bo letos izvajal šesto leto in glede na ankete se kaže 

trend povečanega uživanja sadja in zelenjave pri učencih. Šola lahko izbira med 

naslednjimi vrstami svežega sadja: hruške, marelice, češnje in višnje, breskve in nektarine, slive, 

kaki, fige, kivi, mandarine, lubenice, jagode, ameriške borovnice, rdeči in črni ribez, maline, 

grozdje, orehi (suhi), lešniki (suhi), suho sadje (jabolka, hruške, slive, češnje, kaki), žižole in 

zelenjave: paradižnik, komarček, zelje (presno), šparglji, koleraba, bučke, cvetača, korenje, 

kumare, repa, kisla repa, kislo zelje, redkev, rdeča redkvica, zelena stebelna in paprika. 

Letos bomo še posebej skrbeli za to, da bi bilo čim več sadja in zelenjave lokalnega porekla. 

Izvajanje projekta bodo spremljale različne dejavnosti učencev, preko katerih bodo spoznavali 

pomen sadja in zelenjave v prehrani.  

 

2.4.11 Šolski ekovrtovi 

 

OŠ Puconci ima bogato tradicijo šolskih vrtov. Ob šoli stojijo eko učilnica, permakulturni vrt, 

sadovnjak, njiva in čebelnjak. Tudi podružnični šoli Mačkovci in Bodonci ter vse enote vrtcev gojijo 

ljubezen do narave na svojih vrtovih. Vrtovi delujejo pod okriljem eko šole, šolskih ekovrtov in 

krožkov. Z novimi znanji želimo našim učencem privzgojiti ljubezen in skrb do narave s pravilnimi 

pristopi, od semena do pridelka na ekološki način. Z urejenim šolskim vrtom pripomoremo k 

ozaveščanju učencev, staršev in občanov za varovanje okolja in zdrav način življenja. 

V šolskem letu 2016/17 bo na matični šoli deloval zeliščni krožek pod mentorstvom Ive Kosednar. 

Tako se bo v delo vključevalo veliko učencev različnih starostnih skupin. Veliko smo in bomo delali 

na šolskem vrtu, nabirali zelišča, jih sušili in izdelovali čajne mešanice, naredili različne tinkture, 

mazila, olja ... 

 

 

2.5 Izbirni predmeti 

 

V devetletni osnovni šoli izvajamo izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu. So način prilagajanja 

osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.   

Ti predmeti učencem omogočajo, da poudarijo »močne« področja svojih interesov in sposobnosti. 

Hkrati so tudi priložnost, da se učenci pri njih izkažejo in so uspešni. Vsem izbirnim predmetom je 

skupno, da se učenci odločajo zanje v 7., 8. in 9. razredu glede na svoje interese in sposobnost. 

Izbirni predmet je obvezen in ocenjen ter predstavlja možnost za širitev znanj in napredka učencev.  

 

Predmeti pa se razlikujejo tudi glede na čas trajanja, in sicer: 

 triletni predmeti (učenec jih lahko izbere vsa tri leta); 

 triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec jih lahko izbere tri leta ali manj); 
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 enoletni, vezani na razred (lahko se jih ponudi samo v določenem razredu); 

 enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati). 

 

 

Obvezni izbirni predmeti 

Ime in priimek učitelja predmet 

Alenka Cör Obdelava gradiv – kovine 

Mateja Žökš  Turistična vzgoja  

Mateja Žökš  Sonce, Luna in Zemlja  

Monika Vidmar Likovno snovanje I 

Likovno snovanje II 

Likovno snovanje III 

Milena Peroš Šport za zdravje 

Vlado Gomboc IŠ – nogomet 

Šport za sprostitev 

Jure Rems Multimedija 

Sonja Franko Načini prehranjevanja 

Sodobna priprava hrane 

mag. Mihaela Škrilec Kerec Nemščina 7 

Nemščina 8 

Nemščina 9 

Melita Ficko Sapač Poskusi v kemiji 

 

 

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je angleščina, ki jo na centralni šoli in na podružnični šoli 

Bodonci poučuje učiteljica Alenka Karlo. V Mačkovcih prvošolčke angleščino poučuje učiteljica 

Nina Sever. 

V šolskem letu 2016/2017 imajo učenci 4., 5. in 6. razredov neobvezne izbirne predmete, ki so del 

razširjenega programa OŠ in se izvajajo po končanem rednem pouku. 

 

Neobvezni izbirni predmet  

 

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se vpiše v spričevalo. Ko učenec izbere neobvezni 

izbirni predmet postane to zanj obvezno in morajo starši  vse izostanke opravičevati  na enak način 

kot pri obveznih predmetih. Učenci so lahko izbirali med nemščino, športom, umetnostjo in 

računalništvom.   

                   Predmet Ime in priimek učitelja 

Nemščina 

 

OŠ Puconci mag. Mihaela Škrilec Kerec 

OŠ Puconci mag. Larisa W.-G. Konkolič 

POŠ Mačkovci mag. Larisa W.-G. Konkolič 

POŠ Bodonci mag. Larisa W.-G. Konkolič 

Računalništvo OŠ Puconci Jure Rems 

Šport OŠ Puconci Bojan Ropoša 
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3  PRIKAZ ORGANIZACIJE DELA 

 

3.1 Šolski koledar za šolsko leto 2016/2017 

 

2016 četrtek 1. 9. začetek pouka 

ponedeljek 31. 10. dan reformacije 

torek 1. 11. dan spomina na mrtve 

ponedeljek–

petek 

31. 10.–4. 11. jesenske počitnice 

petek 23. 12. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

nedelja 25. 12. božič 

ponedeljek 26. 12. dan samostojnosti in enotnosti 

nedelja–

nedelja 

25. 12.–1. 1. novoletne počitnice 

2017 nedelja 1. 1. novo leto 

torek 31. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

torek 7. 2. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

sreda 8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

petek–

sobota 

10.–11. 2. informativna dneva za vpis v srednje šole 

ponedeljek–

petek 

20. 2.–24. 2. zimske počitnice  

ponedeljek 17. 4. velikonočni ponedeljek 

četrtek 27. 4. dan upora proti okupatorju 

četrtek–

torek 

27. 4.–2. 5. prvomajske počitnice 

ponedeljek–

torek 

1. 5.–2. 5. praznik dela 

četrtek 15. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. 

razreda; razdelitev spričeval in obvestil 

petek 23. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 

8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil; pouk in 

proslava pred dnevom državnosti 

nedelja 25. 6. dan državnosti 

ponedeljek–

četrtek 

26. 6.–31. 8. poletne počitnice 

      

 

V letošnjem šolskem letu bomo imeli 2. 1. 2017 PROST DAN, ki ga bomo nadomestili z delovno 

soboto »Čistilna akcija po vaseh Občine Puconci« 1. 4. 2017. 
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3.2 Drugi dnevi obveznih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti 

 

SEPTEMBER 2016 

Datum  Dan dejavnosti Vsebina 

14. 09. 2016 Športni dan 1.–9. r. Kros 

21. 09. 2016 Delni kulturni dan 9. r., 3 ure Ogled razstave in delavnice – Pokrajinski 

muzej Murska Sobota 

22. 09. 2016 Naravoslovni dan 6. r. Medsebojni odnosi 

27. 09. 2016 Naravoslovni dan 9. r. Krajinski park Goričko in Vulkanija 

29. 09. 2016 Tekmovanje iz logike Šolsko tekmovanje 

30. 09. 2016 Tehniški dan 1.–3. r. Varnost v prometu 

30. 09. 2016 Športni dan 4.–9. r. Pohod in orientacija na Vaneči  

 

OKTOBER 2016 

Datum  Dan dejavnosti Vsebina 

04. 10. 2016 Delni kulturni dan, 1 ura Predstava ob tednu otroka 

07. 10. 2016 Naravoslovni dan 8. r. EKO socialna kmetija Korenika 

13. 10. 2016 Športni dan 1.–3. r. Orientacijski pohod 

14. 10. 2016 Tekmovanje iz sladkorne 

bolezni 

Šolsko tekmovanje 

17. 10. 2016 Tekmovanje iz TJA 8. r. Šolsko tekmovanje 

18. 10. 2016 Naravoslovni dan 7. r. Pozitivna samopodoba in stres 

19. 10. 2016 Tehniški dan 9. r. Delavnice na CPTŠ Murska Sobota 

19. 10. 2016 Tekmovanje za  

Proteusovo priznanje 

Šolsko tekmovanje 

26. 10. 2016 Delni kulturni dan 1.–9. r.,  

1 ura 

Dan jezikov in dan reformacije 

28. 10. 2016 Naravoslovni dan 4./5. r. Preprečevanje poškodb/Zasvojenost 

 

NOVEMBER 2016 

Datum  Dan dejavnosti Vsebina 

07. 11. 2016 Tekmovanje Bober Šolsko tekmovanje 

10. 11. 2016 Naravoslovni dan 6. r. Naravoslovna ekskurzija 

14. 11. 2016 Tehniški dan 1.–9. r. Izdelki za bazar 

16. 11. 2016 Tekmovanje Prvaki znanja Območno tekmovanje 

17. 11. 2016 Tekmovanje iz TJA (9. r.) Šolsko tekmovanje 

21.–25. 11. 2016 Plavalni tečaj 2. r. Radenci 

23. 11. 2016 Naravoslovni dan 6. r. Odraščanje in naravoslovne delavnice 

24. 11. 2016 Delni kulturni dan 8. r.,  

3 ure 

Muzejske delavnice 

29. 11. 2016 Delni kulturni dan 6. r.,  

3 ure 

Muzejske delavnice 
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DECEMBER 2016 

Datum  Dan dejavnosti Vsebina 

01. 12. 2016 Tekmovanje iz ZGO Šolsko tekmovanje 

02. 12. 2016 Tekmovanje za Proteusovo 

priznanje 

Državno tekmovanje 

08. 12. 2016 Naravoslovni dan 8. r. Medsebojni odnosi, spolnost in prva 

pomoč 

09. 12. 2016 Tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje 

Šolsko tekmovanje 

23. 12. 2016 Delni kulturni dan 6.–9. r.,  

2 uri 

Proslava pred dnevom samostojnosti in 

enotnosti 

23. 12. 2016 Kulturni dan 1.–5. r. Jelkovanje 

 

JANUAR 2017 

Datum  Dan dejavnosti Vsebina 

04.  01.2017 Kulturni dan 6.–7. r. Ogled predstave v SNG Maribor 

09. 01. 2017 Naravoslovni dan 9. r. Zasvojenost, Varnost – policija in g. 

Škrilec 

10. 01. 2017 Delni kulturni dan 7. r.,  

3 ure 

Rastem s knjigo in ogled galerije v M. 

Soboti 

14. 01. 2017 Tekmovanje Bober Državno tekmovanje 

16. 01. 2017 Tekmovanje iz KEM Šolsko tekmovanje 

17. 01. 2017 Tekmovanje iz GEO Šolsko tekmovanje 

18. 01. 2017 Tekmovanje iz TJA Regijsko tekmovanje 

24. 01. 2017 Športni dan 1.–3. in 6.–9. r. Zimski športni dan 

24. 01. 2017 Tekmovanje iz znanja 

računalništva - 

programiranje za OŠ 

Izbirno šolsko tekmovanje 

26. 01. 2017 Tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje 

Področno tekmovanje 

 

FEBRUAR 2017 

Datum  Dan dejavnosti Vsebina 

01. 02. 2017 Tekmovanje iz ZGO Področno tekmovanje 

04. 02. 2017 Ekskurzija izbirni predmet 

Turistična vzgoja 

Sejem turizem in prosti čas, Ljubljana 

07. 02. 2017 Delni kulturni dan 4.–9. r.,  

1 ura 

Proslava ob kulturnem prazniku 

07. 02. 2017 Kulturni dan 1.–3. r. Prešernov dan in proslava ob kulturnem 

prazniku 

09. 02. 2017 Tekmovanje iz FIZ Šolsko tekmovanje 

10. 02. 2017 Informativni dan 9. r.  

15. 02. 2017 Tekmovanje Prvaki znanja Državno tekmovanje 

28. 02. 2017 Tehniški dan 1.–3. r. Izdelava pustne maske 

28. 02. 2017 Športni dan 4.–5. r. Športne igre 
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MAREC 2017 

Datum  Dan dejavnosti Vsebina 

07. 03. 2017 Tehniški dan 6. r. Papir in Grafika 

09. 03. 2017 Tekmovanje iz GEO Regijsko tekmovanje 

14. 03. 2017 Tehniški dan 4./5. r. Lesena škatla/Hladilna torba 

16. 03. 2017 Tekmovanje iz MAT Šolsko tekmovanje 

17. 03. 2017 Tekmovanje iz FIZ Področno tekmovanje 

20. 03. 2017 Športni dan 6. r. Preverjanje znanja plavanja, Radenci 

27. 03. 2017 Športni dan 8. r. Fitnes, bowling, plezanje 

28. 03. 2017 Športni dan 9. r. Fitnes, bowling, plezanje 

 

APRIL 2017 

01. 04. 2017 Naravoslovni dan Očiščevalna akcija v občini Puconci 

04. 04. 2017 Tehniški dan 8. r. 3D modeliranje 

06. 04. 2017 Tehniški dan 4. r. Svetilnik 

18.–21. 04. 2017 Šola v naravi 7. r. CŠOD Bohinj 

20. 04. 2017 Kulturni dan 8.–9. r. Ogled baletne predstave v MB 

21. 04. 2017 Naravoslovni dan 9. r. Zaključna ekskurzija 

24. 04. 2017 Delni kulturni dan 1.–9. r.,  

1 ura 

Radijska ura na prostem 

 

MAJ 2017 

04. 05. 2017 NPZ – SLJ  

08. 05. 2017 NPZ – MAT  

10. 05. 2017 NPZ – ANG   

11. 05. 2017 Športni dan 6.–9. r. Šport po izbiri 

13. 05. 2017 Šport in špas Bodonci  

18. 05. 2017 Tehniški dan 9. r. Matematične delavnice 

19. 05. 2017 Tehniški dan 5. r. Zmaj in balon 

24. 05. 2017 Športni dan 1.–4. r. Pohod v Brezovce 

25. 05. 2017 Tehniški dan 7. r. Energetski dan 

 

JUNIJ 2017 

12.–16. 06. 2017 Šola v naravi 5. r. RK Debeli Rtič 

13. 06. 2017 Naravoslovni dan 1.–2. r. Zaključna ekskurzija 

14. 06. 2017 Naravoslovni dan 3.–4. r. Zaključna ekskurzija 

15. 06. 2017 Delni kulturni dan 9. r. Slovo od šole 

16. 06. 2017 Športni dan 1.–5. r. Srečanje podružnic in naših prijateljev iz 

Števanovec 

23. 06. 2017 Delni kulturni dan 1.–8. r. Proslava pred državnim praznikom 
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3.3  Organizacija dodatnega in dopolnilnega pouka ter izvajanje pomoči učencem 

 

Dodatni in dopolnilni pouk  

 

Dodatni pouk organiziramo za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde 

znanja. Pri dodatnem pouku snov poglabljajo, razširjajo, raziskujejo, se pripravljajo na 

tekmovanja.  

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Obiskujejo ga lahko celo 

leto ali samo občasno, po potrebi. Razpored dopolnilnega pouka za posamezne predmete je 

razviden na urniku. O obisku dodatnega in dopolnilnega pouka učitelji vodijo evidenco. 

 

Individualna in skupinska pomoč  

 

Individualna in skupinska pomoč je namenjena učencem za premostitev učnih težav, vendar so jo 

lahko deležni le učenci, ki so predhodno obiskovali dopolnilni pouk in ga morajo kljub pomoči 

učitelja obiskovati še naprej. Učne težave so pogojene z notranjimi dejavniki, ki jih je otrok prinesel 

na svet, in/ali zunanji dejavniki, ki izhajajo iz socialnega okolja. 

Dolžnost učenca, ki je deležen pomoči, je redno obiskovanje individualnih in skupinskih ur, v 

nasprotnem primeru se učencu tovrstna oblika pomoči odvzame. Izvajajo jo učitelji naše šole, in 

sicer v času pouka, po pouku in med prostimi urami učenca. Poteka lahko individualno ali pa v 

manjših skupinah, ki se oblikujejo fleksibilno glede na potrebe učencev.  

 

Dodatna strokovna pomoč  

 

Dodatna strokovna pomoč (DSP) je oblika pomoči, ki omogoča učencu s posebnimi potrebami 

individualiziran, prilagojen pristop in mu olajša šolsko delo. Do DSP so upravičeni učenci, za 

katere Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (KUOPP) ugotovi, da otrok potrebuje 

pomoč in otroku s PP izda odločbo. Učenec v šoli dela po individualiziranem programu (IP). 

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranih programov ravnatelj šole imenuje 

strokovne skupine (za vsakega učenca posebej), ki jih sestavljajo strokovni delavci šole in drugi 

strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in izobraževanja. Pri pripravi 

individualiziranih programov sodelujejo tudi starši otroka in otrok sam. 

Z individualiziranim programom se določijo:  

 oblike dela na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oziroma pri 

predmetnih področjih; 

 način izvajanja dodatne strokovne pomoči;  

 prehajanje med programi; ter  

 potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in 

časovni razporeditvi pouka.  

 

Pri izdelavi IP tako prehodimo vse štiri komponente didaktičnega križa: 

 

1. SPOZNAVANJE (ocenjevanje, diagnostika) 

2. NAČRTOVANJE 

3. IZVAJANJE 

4. VREDNOTENJE (evalvacija). 
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DSP učencem nudijo strokovnjaki (specialni pedagogi, pedagogi, socialni pedagogi, psihologi, 

logopedi, učitelji in drugi). Izvaja se v oddelku ali izven njega, individualno na različne načine in 

v različnih oblikah. Ima dve funkciji: pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir in motenj 

(rehabilitacijsko funkcijo) in kot učna pomoč (funkcija pomoči pri učenju). 

DSP je orientirana k potrebam enega učenca in je načrtovana tako, da vsakemu učencu s 

posebnimi potrebami na njemu primeren način približa učno snov ali pa mu nudi pomoč pri 

soočanju z različnimi težavami ne samo v šoli znanja, ampak tudi v šoli življenja. 

 

Delo z nadarjenimi učenci  

 

Delo z nadarjenimi učenci temelji na Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v 9-letni 

osnovni šoli (v nadaljevanju Koncept). Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah, in 

sicer:  

 

1. evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni;  

2. identifikacija nadarjenih učencev;  

3. seznanitev in pridobitev mnenja staršev.  

 

V skupini evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od šestih kriterijev (učni uspeh, 

dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe).  

Na začetku naslednjega šolskega leta (od septembra do decembra) poteka naslednja stopnja, tj. 

identifikacija. Identifikacija zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev 

in vključuje naslednja merila: oceno učitelja, test intelektualnih sposobnosti in test ustvarjalnosti. 

Zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih je seznanitev in pridobitev mnenja staršev, ko svetovalna 

služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, in 

pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. Odkrite nadarjene učence šola nato sproti spremlja in ob 

soglasju staršev za njih pripravi individualizirane programe dela za nadarjene učence. Šola 

nadarjenim učencem nudi različne aktivnosti z različnih predmetnih področij, pri čemer upošteva 

interes učencev in izhaja iz temeljnih načel dela z nadarjenimi učenci, ki so predvideni v Konceptu 

dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.  

V letošnjem šolskem letu jim bo ponujeno sodelovanje pri raziskovalnih nalogah, promociji šole, 

na sobotni šoli, na natečajih itd. 

 

 

3.4  Šolska svetovalna služba 

 

Cilj njenega dela je skrb za čim uspešnejše uresničevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev šole kot 

celote in vsakega posameznega udeleženca v šoli. Področja dela šolske svetovalne službe so: 

 izboljšanje kvalitete učenja in poučevanja;  

 šolska kultura, klima, vzgoja, red;  

 telesni, osebni, spoznavni, čustveni razvoj učenca;  

 svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom šole in zunanjimi 

ustanovami;  

 delo na področju socialno-ekonomskih stisk.  
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Šolska svetovalna služba vam je pripravljena nuditi pomoč vsak dan od 7.00 do 14.30 in v času 

govorilnih ur.  

 

 

3.5 Šolska knjižnica     

 

V šolski knjižnici je približno 18.000 knjižnih enot, ki se nahajajo v knjižnici na centralni šoli, na 

obeh podružnicah in v posameznih učilnicah. Na razpolago so leposlovne in strokovne knjige za 

učence in učitelje. Poleg tega so za uporabo pri pouku na voljo DVD-ji, videokasete, avdiokasete 

in zgoščenke. Učencem in učiteljem so na voljo tudi številne revije. V knjižnici poteka poleg nabave 

in obdelave gradiv ter izposoje tudi bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami, pripravljajo se 

razstave in knjižne uganke. Knjižničarka je zadolžena tudi za zbiranje naročil za mladinski tisk in 

razdeljevanje le-tega. V sklopu knjižnice je čitalnica z dvajsetimi sedeži.  

Učenci si lahko izposodijo ali vrnejo knjige:  

 

OŠ Puconci 

 vsak dan od 7.35 do 7.50; 

 v ponedeljek, četrtek in petek od 10.35 do 14.10; 

 v torek in sredo od 10.35 do 12.00. 

POŠ Bodonci 

 v torek od 12.30 do 13.45; 

POŠ Mačkovci 

 v sredo od 12.30 do 13.45. 

 

Učbeniški sklad 

 

Iz šolskega učbeniškega sklada si učenci izposojajo komplete učbenikov za posamezne razrede.  

V šolskem letu 2016/2017 so si lahko vsi učenci izposodili učbenike brezplačno. Skrbnica 

učbeniškega sklada je šolska knjižničarka, pri razdeljevanju pa ji pomagajo učitelji.                     

 

 

3.6 Sodelovanje s starši 

 

Poteka v obliki govorilnih ur, roditeljskih sestankov in individualnih govorilnih ur učiteljev. Vabili 

vas bomo tudi na različne aktivnosti v okviru Zdrave šole in delavnice ob dnevu Zemlje. 

 

Roditeljski sestanki bodo: 

 

 20. september 2016: predstavitveno-načrtovalni;  

 16. februar 2017: izobraževalni (Dejan Sotirov); 

 15. in 23. junij 2017: zaključna prireditev, prikaz dela in uspehov.  

 

Pogovorne ure so na:  

 

OŠ Puconci: vsak drugi torek v mesecu, med 15. in 17. uro;  

POŠ Mačkovci: vsako drugo sredo v mesecu, med 15. in 17. uro;  

POŠ Bodonci: vsak drugi torek v mesecu, med 15. in 17. uro.  
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- 15. decembra 2016 bomo v popoldanskem času starše povabili na božično-novoletni 

bazar. Izkupiček denarja bo namenjen za potrebe naših otrok. 

- Vabljeni, da se nam pridružite 1. aprila 2017 pri očiščevalni akciji po vaseh naše občine.  

- 13. 5. 2017 vabljeni na prireditev Šport in špas, ki bo na podružnični šoli v Bodoncih. 

 

 

3.7 Šolska prehrana 

 

Šola pripravlja malico za vse učence, popoldansko malico in kosila pa za tiste, ki se na te obroke 

naročijo. Cena dopoldanske in popoldanske malice je 0,80 €. Cena kosila za učence od 1. do 5. 

razreda znaša 2,25 €, za učence od 6. do 9. razreda pa 2,55 €. Cena popoldanske malice po 15. uri 

znaša 0,50 €. Starši oziroma naročnik morajo v primeru bolezni otroka prehrano odjaviti v 

tajništvu (tel. 02 545 96 00) oziroma pri razredniku do 8. ure zjutraj. Preklic prehrane velja z 

naslednjim dnem po prejemu odjave. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.  

Prepozno odpovedane ali sploh neodpovedane obroke morajo starši poravnati.  

Kosilo je možno opraviti v času od 11.30 do 13.30. Za učence višjih razredov je organiziran odmor 

za kosilo od 13.05 do 13.25. Vodja šolske prehrane je učiteljica Sonja Franko, ki je tudi vodja 

skupine za sestavo jedilnikov.  

V skupini so še vzgojiteljica iz vrtca in dva predstavnika kuharskega osebja. 

 

Zdravniška potrdila za prilagojeno prehrano za šolsko leto 2016/2017 

 

Šola v okviru svojih zmožnosti zagotavlja za učence tudi prilagojeno prehrano – dieto. Po zakonu 

smo dolžni pripraviti en dietni obrok (malica), a na željo staršev in glede na naše zmožnosti, 

običajno pripravimo tudi kosilo. Za zagotovitev prilagojene prehrane morajo starši izpolniti vlogo, 

ki ji priložijo zdravniško potrdilo. Vlogo dobijo pri  svetovalni službi šole ali jo najdejo na spletni 

strani šole. Na podružnicah lahko dobijo vlogo pri razredniku. Izpolnjeno vlogo oddajo razredniku, 

svetovalni službi ali vodji šolske prehrane. Za vsako novo šolsko leto je potrebno prinesti novo 

zdravniško potrdilo z navodili za prehrano.  

Vsako spremembo v izvajanju prilagojene prehrane med šolskim letom je potrebno sproti sporočiti 

razredniku, svetovalni službi ali vodji šolske prehrane. 

 

 

3.8 Poslovni čas, uradne ure in razpored učnih ur 

 

3.8.1 Poslovni čas šole   

 

OŠ Puconci posluje od ponedeljka do petka, in sicer:  

 

Jutranje varstvo  5.50–7.50 

Redni pouk  7.50–15.00 

Podaljšano bivanje 11.30–15.45 

Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole 13.25–16.00 

Popoldanske dejavnosti v organizaciji 

najemnikov  

16.00–22.00 
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Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.  

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.  

 

 

3.8.2 Uradne ure  

 

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v 

okviru poslovnega časa šole. Vsi učenci imajo pouk v eni izmeni. Šola ima uradne ure vsak dan 

med 7.00 in 15.00, kar velja tudi za ravnatelja šole in vodstvo šole. 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;  

 druge oblike dela s starši;  

 kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole.  

 

 

3.8.3 Šolski zvonec 

 

Pouk se začne ob 7.50, podaljšano bivanje pa ob 11.30.   

 

Razpored učnih ur in odmorov na OŠ PUCONCI 

1. ura 7.50–8.35 

1. odmor 15 minut  (malica 1.–5. r.) 

2. ura 8.50–9.35 

2. odmor 15 minut  (malica 6.–9. r.) 

3. ura 9.50–10.35 

3. odmor 5 minut 

4. ura 10.40–11.25 

4. odmor 5 minut 

5. ura 11.30–12.15 

5. odmor 5 minut 

6. ura 12.20–13.05 

6. odmor 20 minut 

7. ura 13.25–14.10 

8. ura 14.15–15.00 
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Razpored ur in odmorov na  POŠ MAČKOVCI in POŠ BODONCI 

1. ura 7.50–8.35                                              

1. odmor 15 minut 

2. ura 8.50–9.35                                             

2. odmor 5 minut 

3. ura 9.40–10.25 

3. odmor 15 minut 

4. ura 10.40–11.25 

4. odmor 5 minut 

5. ura 11.30–12.15 

5. odmor 15 minut 

6. ura 12.30–13.15                                         

7. ura 13.20–14.05 

8. ura 14.10–14.55 

 

3.9 Organizacija prevozov in varstvo vozačev 

 

Šolske prevoze z avtobusi izvaja Avtobusni promet Murska Sobota. Šolske prevoze s kombijem iz 

Kuštanovcev (za razredno stopnjo v Mačkovce in predmetno stopnjo do avtobusne postaje v 

Moščancih) izvaja prevoznica Poredoš iz Kuštanovcev. Isti prevoznik opravlja tudi prevoz učencev 

razredne in predmetne stopnje od Mačkovcev do Otovcev. Vozni red kombija je usklajen z voznim 

redom avtobusa. 

 

PREVOZI  

A) Prevozi s standardnimi avtobusi (za cca. 50 oseb) 

 

Relacije na katerih se bodo izvajali dnevni prevozi 

Zap. 

št. 

RELACIJA ŠOLA Število 

kilometrov 

 zjutraj – dovoz: do 7.40   

1. Zenkovci–Beznovci–Vadarci–Bodonci (šola)–

Zenkovci–Strukovci–Puževci (GD)–Brezovci–

Puconci 

Puconci/Bodonci 25 

 popoldne – razvoz: 13:30   

2. Puconci–Predanovci–Brezovci–Lemerje–

Puževci–Strukovci–Zenkovci–Bodonci (šola)–

Vadarci–Beznovci–Zenkovci–Bodonci–Bodonci 

(jasa) 

Puconci/Bodonci 35 

3. Puconci–Sebeborci–Dolina (Romi)–Bokrači–

Krnci 

Puconci 13 

 razvoz: 15:10   

4. Puconci–Predanovci–Brezovci–Lemerje–

Puževci–Strukovci–Zenkovci–Bodonci–Vadarci–

Vadarci Drvaričev Breg–Beznovci 

Puconci/Bodonci 24,5 

  SKUPAJ: 97,5 
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B) Prevozi z malimi avtobusi (za cca. 35 oseb) 

 

Relacije na katerih se bodo izvajali dnevni prevozi 

Zap. 

št. 

RELACIJA ŠOLA Število 

kilometrov 

 zjutraj – dovoz: do 7:40   

1. Bodonci–Bodonci (jasa)–Zenkovci–Puževci–

Lemerje–Brezovci–Predanovci–Gorica–Puconci 

Puconci/Bodonci 25 

2. Krnci–Bokrači–Dolina (Romi)–Sebeborci–

Puconci  

Puconci 13 

3. Mačkovci (šola)–Dankovci–Moščanci–Vaneča–

Puconci 

Puconci/Mačkovci 12 

 popoldne – razvoz: 13:30   

4. Puconci–Vaneča–Moščanci–Dankovci–

Mačkovci (šola) 

Puconci/Mačkovci 11 

5. Puconci–Sebeborci–Dolina (Romi)–Bokrači–

Krnci 

Puconci 13 

 razvoz: 15:10   

6. Puconci–Vaneča–Moščanci–Dankovci–

Mačkovci (šola) 

Puconci/Mačkovci 11 

7. Puconci–Gorica–Lemerje–Zenkovci (Romi)–

Zenkovci–Bodonci  

Puconci 13 

  SKUPAJ: 98 

 

 

 

C) Prevozi s kombiji  

 

Relacije na katerih se bodo izvajali dnevni prevozi s kombiji (8 sedežev) 

Zap. 

št. 

RELACIJA ŠOLA Število 

kilometrov 

 zjutraj – dovoz: do 7:40   

1. Pečarovci–Puconci Puconci 10 

 popoldne – razvoz: 13:30   

2. Puconci–Pečarovci Puconci 10 

 razvoz: 15:10   

3. Puconci–Sebeborci–Dolina (Romi)–Bokrači–

Krnci 

Puconci 13 

4. Puconci–Pečarovci Puconci 10 

  SKUPAJ: 43 
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Č) Prevozi z minibusi 

 

Relacije na katerih se bodo izvajali dnevni prevozi z minibusi (16 sedežev) 

Zap. 

št. 

RELACIJA ŠOLA Število 

kilometrov 

 zjutraj – dovoz: do 7:40   

1. Prosečka vas–Poznanovci–Vidonci–Otovci–

Mačkovci (šola)  

Mačkovci 13 

2. Kuštanovci–Moščanci–Dankovci–Mačkovci Mačkovci 8,5 

3. Bodonci (žaga)–Šalamenci–Puconci Puconci 6,5 

4. Dolina–Vaneča (dom)–Puconci Puconci 11 

 popoldne – razvoz: 13:30   

5. Mačkovci (šola)–Prosečka vas–Poznanovci–

Otovci–Mačkovci (šola)–Dankovci–Moščanci–

Kuštanovci 

Mačkovci 22,6 

6. Puconci–Šalamenci–Bodonci (žaga)–Bodonci  Puconci 10 

7. Puconci (šola)–Šalamenci (Lukinovič)–Vaneča 

(dom)–Dolina 

Puconci 12 

 razvoz: 15:10   

8. Mačkovci–Prosečka vas–Poznanovci–Otovci–

Mačkovci (šola)–Dankovci–Moščanci–

Kuštanovci 

Mačkovci 22,6 

9. Puconci (šola)–Dolina–Vaneča (dom)–

Šalamenci–Bodonci (žaga) 

Puconci 12 

  SKUPAJ: 118,2 

 

 

Za varstvo vozačev je na šoli poskrbljeno šesto in osmo šolsko uro. Šesto uro dežurajo učitelji 

razredne stopnje, osmo uro pa so dežurni učitelji predmetne stopnje. Poleg tega imamo na šoli 

zaposlenega informatorja, ki skrbi za varstvo otrok. 

 

 

3.10 Skrb za zdravo življenje in varnost otrok 

 

Zdravstveno varstvo učencev je ena izmed pomembnejših usmeritev dela osnovne šole in vsebuje 

neposredno varstveno in vzgojno komponento. Vzgojni del te naloge z ustreznimi spodbudami za 

primeren zdravstveni razvoj realizirajo vsi učitelji, skladno z vsebinami učnega načrta. 

Drugi del na področju zdravstvenega varstva izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota.  

Otroški dispanzer, Alenka Horvat dr. med., opravlja vse preventivne in kurativne zdravstvene 

storitve:  

 

 sistematske preglede za učence 1., 3., 6. in 8. razreda;  

 preglede šolskih novincev pred vstopom v šolo;  

 vsa obvezna cepljenja.  

 

Zobozdravstveno varstvo je organizirano v Zasebni zobni ambulanti Jovice Vujića, dr. dent. med., 

v Puconcih. Poudarek je zlasti na preventivni zdravstveni dejavnosti. Sanitarno higienski nadzor 

na naši šoli opravlja Ministrstvo za zdravje RS, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota 

Murska Sobota.  
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4 ŠOLSKI DOKUMENTI 

 

Dokumente, ki so interni akti, lahko najdete na naši spletni strani: http://www.ospuconci.si/.  

 

Trudili se bomo, da bo naša spletna stran sproti ažurirana, zato vas vabimo k njenemu ogledu. 

 

4.1 Pravila šolskega reda OŠ Puconci 

 

Dolžnosti in odgovornosti učencev 

 

Učenec ima v času pouka in drugih VIZ dejavnostih dolžnost in odgovornost, da:  

 

 redno in pravočasno obiskuje pouk in druge VIZ dejavnosti in izpolnjuje obveznosti, 

določene z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem in 

drugimi predpisi; 

 učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu;  

 ravna v skladu z navodili učiteljev; 

 skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne 

integritete drugih; 

 skrbi za čisto okolje;  

 spoštuje univerzalne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur; 

 spoštuje pravice učencev, delavcev šole in drugih ljudi;  

 prispeva k ugledu šole; 

 varuje ter odgovorno ravna s premoženjem šole, lastnino učencev, delavcev šole in drugih 

ljudi. 

 

Učenci z upoštevanjem svojih dolžnosti krepijo dojemanje in izražanje lastnih odgovornosti do 

sebe, družbe in okolja (izvleček). 

 

 

 

 

 

Publikacija OŠ Puconci za šolsko leto 2015/2016 je izdelana na podlagi 3. člena Zakona o osnovni 

šoli (Ur. l. RS, št. 12/96) in 3. člena Pravilnika o publikaciji o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 29/96). 

  

Publikacijo so uredili: Štefan Harkai, Darja Cigüt s sodelavci 

Lektorirala: dr. Maja Šebjanič Oražem 

Računalniško oblikovala: Darja Cigüt, Jure Rems 

 

 

 

 

Puconci, september 2016 

http://www.ospuconci.si/index.php/2013-10-02-06-47-27

