Spoštovani starši, dragi učenci in učenke!

Pred nami je šolsko leto 2021/22, ki nam znova daje priložnost za
odgovorno in strpno sprejemanje drug drugega.
Hkrati naša šola vstopa v okolje kot
Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje
in se tako z domsko vzgojo še bolj aktivno vključuje v okolje.
Naj vam nove izkušnje in priložnosti v šoli, prinesejo veliko znanja in
sposobnosti za uspešno vključevanje v družbo in hkrati omogočijo, da
boste tudi sami prispevali k družbi, ki bo čimbolj usmerjena v sočloveka.

Milojka Sevšek, ravnateljica

»Tisti, takšni, vsi jih poznamo,
v sebi venomer nosijo smeh,
ki ne trpijo laži in krivice,
ki hodijo včasih po svojih poteh.
Takšni, ki gledajo zvezdne utrinke in čutijo,
če je kdaj kdo na tleh,
ki znajo v ljudeh najti svetlobo
in jim nemir sije v očeh«
PESEM O TISTIH, SARA KAGER
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POSLANSTVO
Naš Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje je
namenjen otrokom s posebnimi potrebami.
S speciﬁčnimi pristopi, oblikami in metodami dela učitelji in strokovni
delavci spodbujajo otrokov razvoj na vseh področjih.
Prizadevamo si upoštevati in zadovoljevati otrokove interese, razvijati
učenčeve delovne navade ter s svetovanjem staršem ob njihovem
aktivnem sodelovanju pripraviti mladostnika za tvorno vključitev v okolje.

VIZIJA
ŠOLA ZA VSESTRANSKO UČENJE, ZA POLNO ŽIVLJENJE.
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PODATKI O CENTRU GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR
Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor
Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor
Telefon: 02 429 25 21
Elektronski naslov šole: osgusi@guest.arnes.si
Spletna stran šole: http://www.osgusi.si
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor
Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor je javni
vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila občina Maribor z odlokom o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov. Šolski okoliš obsega območje Mestne občine Maribor in okoliških
občin Benedikt, Duplek, Hajdina, Hoče – Slivnica, Kungota, Lenart, Ljubno ob Savinji, Lovrenc na
Pohorju, Majšperk, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Podvelka, Poljčane, Ptuj, Puconci, Rače –
Fram, Radlje ob Dravi, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Sveta Ana, Šentilj, Šmarješke Toplice.
V sestavi zavoda delujejo enote, ki so organizirane glede na speciﬁčnost naših dejavnosti:

•
•
•
•
•
•

Predšolski oddelki s prilagojenim programom (POPP)
Posebni program (PP)
Osnovna šola s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom (OŠPP)
Mobilna služba v šolah in vrtcih (MOBILA)
Dom Antona Skale (DAS)
Strokovni center Comp@s

V zgradbi na Majcigerjevi ulici 31 delujeta OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM Z
NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ter oddelki POSEBNEGA PROGRAMA.
Predšolski oddelki s prilagojenim programom so organizirani na štirih lokacijah v Mariboru:
pri Vrtcu Otona Župančiča - Enota Lenka, pri Vrtcu Jožice Flander - Enota Veveriček, pri
Vrtcu Tezno - Enota Mehurčki in Enota Sovice v domu Antona Skale.
Specialne in rehabilitacijske pedagoginje nudijo specialno pedagoško pomoč – dodatno
strokovno pomoč (DSP) učencem z učnimi težavami v rednih osnovnih šolah in otrokom s
posebnimi potrebami v mariborskih vrtcih.
Dom Antona Skale deluje na Majcigerjevi 37, 2000 Maribor.
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STROKOVNI ORGANI ZAVODA
Najvišji strokovni organ zavoda je SVET ZAVODA, ki ga sestavlja enajst članov.
Predstavniki staršev iz posameznih razrednih skupnosti OŠPP in PPVI tvorijo SVET STARŠEV.
Predstavniki posameznih enot vrtca tvorijo Svet staršev.
Predstavniki vzgojnih skupin v DASu tvorijo Svet staršev.
Pedagoško delo usklajuje učiteljski in vzgojiteljski zbor ter strokovni aktivi.
Ravnateljica: Milojka Sevšek, profesorica defektologije

POMOČNICE RAVNATELJICE IN VODJE DELOVNIH ENOT:

•
•
•
•

DARINKA PLOJ, profesorica računalništva, pomočnica ravnateljice vodja OŠPP

•

ANJA FERLIN, pomočnica ravnateljice, vodja DAS

CVETKA KOVAČIČ, specialni pedagog, pomočnica ravnateljice, vodja PPVI
PEGI ZAKRAJŠEK STERGAR, profesorica defektologije, pomočnica ravnateljice, vodja POPP
IRENA ČEBULAR, profesorica defektologije, vodja
mobilne službe v šoli in vrtcu

Svetovalni delavci:

•
•
•
•
•

DARJA KRSTIĆ PODGORELEC, socialna delavka
NATALI PERBIL EISNER, pedagoginja
BARBARA HRIBAR , pedagoginja
Lea TEPEH, psihologinja
JANI STERGAR, sociolog in supervizor;

Strokovni center Comp@s:

•
•

MAG. SUZANA ŽUNKO VOGRINC, vodja, profesorica defektologije
SARA MIČIČ, psihologinja

Pedagoško delo v zavodu opravljajo: specialni in rehabilitacijski pedagogi (učitelji, vzgojitelji),
predmetni učitelji z defektološko dokvaliﬁkacijo, knjižničarka, računalnikar in svetovalne delavke.
Nujno potrebne zdravstvene storitve
opravljajo zdravstvene delavke:
logopedinje, nevroﬁzioterapevtke,
delovni terapevtki in medicinska sestra.
Nepogrešljivo pomoč pri delu z otroki pa
nudijo pomočnice vzgojiteljic, varuhi in
spremljevalci gibalno oviranih otrok.
V zavodu so zaposleni še: tajnici VIZ,
knjigovodkinja, administratorki,
računovodkinja, kuharice, hišniki,
ekonom, perica in čistilke.
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KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
PRVI DAN POUKA:

1. september 2021

ZADNJI DAN POUKA ZA UČENCE 9. RAZREDOV:
razdelitev spričeval in zaključek 2. oc. obdobja za učence 9. razredov -

15. junij 2022

ZADNJI DAN POUKA
razdelitev spričeval za ostale razrede, proslava pred dnevom državnosti -

24. junij 2022

ROKI ZA RAZREDNE, PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE:
Rok za učence devetih razredov 16. junij - 29. junij 2022
1. rok: za učence ostalih razredov 27. junij - 8. julij 2022
2. rok: za učence od 1. do 9. razreda 18. - 31. avgust 2022

POČITNICE, PRAZNIKI IN POSEBNOSTI:
25. oktober - 1. november 2021

JESENSKE POČITNICE

31. oktober 2021

DAN REFORMACIJE

1. november 2021

DAN SPOMINA NA MRTVE

25. december 2021 – 2. januar 2022

NOVOLETNE POČITNICE:

24. december

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN

ENOTNOSTI

25. december

BOŽIČ

26. december

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

1. januar - 2.januar

NOVO LETO

31. januar

POUK IN ZAKLJUČEK PRVEGA OCENJEVALNEGA OBDOBJA

Ob zaključku oc. obdobja bodo starši obveščeni o učno-vzgojnem napredku otroka.

4. februar

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM

7. februar

POUKA PROST DAN

8. februar

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

11. in 12. februar 2022

INFORMATIVNI DNEVI ZA 9. RAZRED

28.februar 2022 – 4. marec.2022

ZIMSKE POČITNICE

18. april 2022

VELIKONOČNI PONEDELJEK

27. april - 2. maj 2022

PRVOMAJSKE POČITNICE

27. april 2022

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

1. in 2. maj 2022

PRAZNIK DELA

25. junij - 31. avgust 2022

POLETNE POČITNICE

ROKI ZA NPZ
Redni rok – 9. razred:

SLOVENŠČINA – 4. maj 2022

MATEMATIKA – 6. maj 2022

TRETJI PREDMET – 10. maj 2022

5

Govorilne ure bodo vsak tretji četrtek v mesecu ob 16. uri.
Na govorilnih urah, ki so načrtovane vsak tretji četrtek v mesecu ob 16.00 uri bodo prisotni tudi
predmetni učitelji, šolske svetovalne delavke in zdravstvene delavke. V dopoldanske času so
govorilne ure odvisne od prostega termina razrednika in staršev ter se zabeležijo v razrednem
urniku.
Na dopoldanske govorilne ure se starši najavijo učitelju vsaj en delovni dan prej.

RODITELJSKI SESTANKI:
16. september 2021

1. roditeljski sestanek
- Predstavitev šolskega leta 2021/22; Milojka Sevšek
- Kako v programu NIS in PPVI skrbimo za vzpodbudno učno okolje ob podpori Formativnega spremljanja;
Barbara Kežmah prof. def. in Eva Plevnik mag.spec. in reh.ped.

9. december 2021
24. marec 2022

2. roditeljski sestanek

- Delavnice po razredih

3.roditeljski sestanek

- Dan Družine in srečanja po razredih

POMEMBNI DNEVI V ŠOLSKEM LETU 2020/21:
23. september 2021 30. september 2021 4. –8. oktober 2021 5. oktober 2021 6. oktober in 9. oktober 2021 5. oktober 2021 7. oktober 2021 16. oktober 2021 20. november 2021 24. november 2021 6. december 2021 13. december 2021 9. december 2021 21. december 2021 23. december 2021 -

Slovenski dan športa, sodelovanje z MOM
Atletski miting specialne olimpiade SLOVENIJE
TEDEN OTROKA : »RAZIGRAN UŽIVAJ DAN«
RAZREDNIKI
SVETOVALNI DELAVCI
DAN UČITELJEV
DAN SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE

PLAVALNI MITING SPECIALNE OLIMPIADE SLOVENIJE V PRISTANU
SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK
ADVENTNA DELAVNICA (delavci šole izdelujejo izdelke za šolski bazar)

OBISK MIKLAVŽA
OBISK LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA
DELAVNICE ZA STARŠE IN OTROKE , GOVORILNA URA
OGLED FILMA V KINU
DEDEK MRAZ
prireditev za otroke in starše, srečanje z upokojenci, novoletni bazar

24. december 2021 4. februar 2022 24. marec 2022 21. marec 2022 2. april 2022 20. april 2022 14. junij 2022 24. junij 2022 -

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI,
presenečenje za otroke
PROSLAVA IN OBELEŽENJE SLOVENSKEGA KULTURNEGA
DNEVA IN SPOMIN NA GUSTAVA ŠILIHA
PRAZNIK DRUŽINE, prireditev za starše, govorilne ure
SVETOVNI DAN DOWNOVEGA SINDROMA (razvojni tim za Downov sindrom)
SVETOVNI DAN ZAVEDANJA O AVTIZMU (razvojni tim za avtizem)
DAN ODPRTIH VRAT
VALETA DEVETOŠOLCEV
DAN DRŽAVNOSTI
podelitev spričeval, zaključno družabno srečanje s starši, srečelov, športne
igre, delavnice
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UČNO VZGOJNI PROCES V ZAVODU BO POTEKAL:
a) po Prilagojenem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Pričetek pouka ob 8. uri, zaključek glede na urnik razreda. V okviru predmetnika so organizirani: redni pouk,
dnevi dejavnosti (kulturni, naravoslovni, športni, tehniški) in strokovne ekskurzije.

Dodatni — obogatitveni program: za učence tretjih razredov pouk plavanja v Pristanu, za učence petih
in šestih razredov šola v naravi, fakultativni pouk nemščine za učence od 3. do 6. razreda in računalništva za
učence od 4. do 6. razreda.
b) po Posebnem programu vzgoje in izobraževanja
Pričetek pouka ob 8. uri, zaključek po urniku glede na razredno stopnjo.

Dodatni — obogatitveni program:

•
•
•
•

ZIMSKE IN LETNE ŠOLE V NARAVI,

•
•

ABILIMPIADA,

IGRE V VODI IN POUK PLAVANJA V PRISTANU, PLAVANJE PO HALLIWICK METODI,
GLASBENA VZGOJA,
AKTIVNOSTI V OKVIRU SPECIALNE OLIMPIJADE: OSNOVE ATLETIKE, KOŠARKE IN NAMIZNEGA TENISA,
ALPSKO SMUČANJE, KRPLJANJE IN TEK NA SMUČEH, MATP…

EKO VRT, EKO SADOVNJAK

c) Po programu oddelkov podaljšanega bivanja v času med 11.40 in 16.00
d) po Prilagojenem programu za predšolske otroke

Poslovni čas oddelkov je prilagojen potrebam staršev in traja od 6.00 do 15.30. Pedagoške programe
načrtujemo, izvajamo in vrednotimo na osnovi javno veljavnega nacionalnega programa za predšolske
otroke, Kurikula za vrtce, ki predstavlja neposredno strokovno izhodišče in osnovo za Prilagojeni program za
predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Obogatitveni program:

•
•
•

ŠPORTNE DEJAVNOSTI
RAZLIČNI PRIREDITVE, OBISKI, DELAVNICE IN PRAZNOVANJA,
PROJEKTI

e) po programih dodatne strokovne pomoči (DSP), ki jo naše delavke nudijo otrokom v rednih
oddelkih vrtcev in učencem z učnimi težavami v osnovni šoli
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V ŠOLSKEM LETU 2021/2021 JE OBLIKOVANIH:
•

Program z nižjim izobrazbenim standardom OŠPP

•

Posebni program PP

•

Predšolski prilagojeni program — POPP

•

Program domske vzgoje za otroke s posebnimi potrebami (Dom Antona
Skale)

14 oddelkov, v katere je vključenih 110 učencev

21 oddelkov Posebnega programa, v katere je vključenih 132 otrok in mladostnikov

8 predšolskih oddelkov s prilagojenim programom, v katere je vključenih 46 otrok

5 vzgojnih skupin in vključenih 37 otrok

•

Dodatna strokovna pomoč — DSP

•

Strokovni center Comp@s - MIZŠ

dodatno strokovno pomoč bodo otrokom v mariborskih vrtcih nudile specialne in
rehabilitacijske pedagoginje. V osnovnih šolah izvajajo dodatno strokovno pomoč
strokovne delavke in delavke, ki dopolnjujejo delo v mobilni službi.

svetovanje, izobraževanje, diagnostiko in izposojo didaktičnega materiala

JUTRANJE VARSTVO
Center organizira jutranje varstvo učencev 1. razreda in učencev Posebnega programa. V
centru Gustava Šiliha je jutranje varstvo namenjeno učencem vozačem in otrokom, ki jih v šolo
pripeljejo starši pred odhodom na svoje delovno mesto. Jutranje varstvo poteka v prostorih
Posebnega programa dnevno od 5.50 (po potrebi tudi drugače) do 7.45 ure.

VARSTVO UČENCEV
Občine Benedikt, Duplek, Hajdina, Hoče – Slivnica, Kungota, Lenart, Ljubno ob Savinji ,Lovrenc
na Pohorju, Majšperk, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Podvelka, Poljčane, Ptuj, Puconci,
Rače – Fram, Radlje ob Dravi, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, Sveta Ana, Šentilj, Šmarješke Toplice, Kungota organizirajo avtobusni prevoz.
Otroci se v šolo pripeljejo od 7.35 do 7.50, ob 14.05 do 14.20 pa se s šolskimi prevozi odpeljejo domov.
Za učence iz Mariborske občine je v okviru MOM organiziran integriran krožni avtobus po mestu
Maribor.

STROKOVNO SODELOVANJE
Strokovno sodelovanje bo redno potekalo z MIZŠ, MOM in Zavodom za šolstvo. Prav tako
bomo vse leto sodelovali z vrtci in osnovnimi ter srednjimi šolami, Univerzo v MB in LJ,
Varstveno delovnima centroma Polž in Sožitje, z Ambulanto za otroke z motnjami v razvoju, z
Dispanzerjem za pedopsihiatrijo, Otroško bolnišnico, s Centrom za sluh in govor, društvi
Sonček, Sožitje, Školjke, Mestno četrtjo Radvanje, ZPM, Domom Danice Vogrinec, Društvom
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, društvom paraplegikov…
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TEKMOVANJA IN PRIREDITVE:
vsa tekmovanja so odvisna od epidemiološke situacije v državi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dan Slovenskega športa
Atletski miting SOS
Plavalni miting SOS
Med dvema ognjema
Šolski ekipni kros
Atletika
Mali nogomet
Računanje je igra
Igre dobre volje ( DAS)
Dobri asi ( DAS)
Solly
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OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom (OŠPP)

1. Obvezni program
POUK
Vzgojno-izobraževalno delo šole poteka na osnovi predmetnika in predpisanega učnega načrta za
OŠ s prilagojenim programom in izobrazbenim standardom. Pouk poteka po urniku v
dopoldanskem času s pričetkom ob 8. uri in se zaključi ob 14.10 oziroma po urniku. Pri delu se
upoštevajo razlike in posebnosti v funkcioniranju otrok in njihovih interesih, načinu doživljanja in
čustvovanja. V okviru pouka se izvaja individualizacija.

Učitelj

Predmet

Katja Kokot Asani

Računalništvo - urejanje besedila

Nuša Gradišnik

Šport za sprostitev

Darko Kobovc

Obdelava gradiv - umetne mase

Tanja Tonejc

Računalništvo - multimedija

Branko Mihalič, Nuša Gradišnik

Izbrani šport - nogomet

Sandra Sep

Likovno snovanje I.,II.,III

Tanja Tonejc

Računalništvo – računalniška omrežja

Branko Mihalič

Šport za zdravje

IZBIRNI PREDMETI
URE ODDELČNE SKUPNOSTI

Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja povezana z delom
in življenjem učencev. Izvajanje ur oddelčne skupnosti bo v domeni razrednikov.

2. Razširjeni program
PODALJŠANO BIVANJE
Organiziranih je pet skupine podaljšanega bivanja. Delo poteka v času med 11.40 in 16. 00 uro.
Vsebine dela izhajajo iz celostnega usposabljanja otrok. Poudarek je na domačem učenju,
interesnih dejavnostih in zdravstveni vzgoji. V času podaljšanega bivanja se prepletajo sprostitvene
dejavnosti s poudarkom na vzgojnih aktivnostih (igre socialnega učenja, učenje preko igre
vlog…),kultura prehranjevanja, poudarek na pomenu zdrave prehrane, pisanje domačih nalog,
medsebojna pomoč otrok in ustvarjalne aktivnosti v času podaljšanega bivanja.

JUTRANJE VARSTVO
Jutranje varstvo poteka v prostorih Posebnega programa dnevno od 5.50 (po potrebi tudi drugače)
do 7.45 ure.

DOPOLNILNI POUK
Glede na potrebe otrok se učencem omogoči in nudi pomoč pri učenju v urah dopolnilnega pouka
iz posameznih predmetov.
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INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesna dejavnost

Mentor

Izvajanje

Načrt. ure

Spretni prstki

Eva Plevnik

Ponedeljek, 13.00

35

Pravljična joga

Staša Šipek

Sreda ,12.25 - 13. 10.

70

Zabavno gledališče

Staša Šipek

Torek,13.10

35

Četrtek;12.25-13.10

35

34

Igram se z lutko

Staša Šipek

Mladinski pevski zbor

Marjan Kovačič

Torek, 12.30-14.10
Sreda, 12.30 - 14.10

Mali nogomet 3.VIO

Branko Mihalič

Sreda, 14.15-15.00

Razred

Kraj

Otroški pevski zbor
Marjan Kovačič
5.A
Naravoslovna šola v naravi
6.A, 6.B

Nosilec
Sreda, 12.30-14.10
Jasmina Zupanič
Petek, 5. šolska ura
Četrtek,5.šolaska ura
Sreda, 5.šolska ura
Petek, 4.šolska ura

Nemščina

Maja Kaiser Lenhart

Fakultativni pouk
računalništva

Nuša Korošec
Jasmina Zupanič
Andrea Ivačič Senekovič.
Jasmina Bratoš

Torek,, 6. šolska ura
Četrtek , 6.šolska ura
Ponedeljek, 6. šolska ura
Petek, 5. šolska ura

Likovno ustvarjanje

Andrea Ivačič Senekovič

Sreda,6. šolska ura

Bralna značka

Simona Rap

35
Čas izvedbe
35
4. 5. – 6. 5. 2022
35
35
35
35

35
35
35
35

35
35

ŠOLA V NARAVI
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport subvencionira v OŠPP eno šolo v naravi letno, in
sicer za učence 5. razreda. Koristimo ponudbo šole v naravi preko Centra
šolskih in obšolskih dejavnosti.
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3. Druge dejavnosti—obogatitveni program
EKSKURZIJE
Učne ekskurzije organizirajo razredniki ali strokovni aktivi. Vsebine ekskurzij se navezujejo na tematske sklope v učnem načrtu po posameznih predmetnih področjih. Učenci na takšen način dopolnjujejo znanja pridobljena v razredu s spoznanji in doživetji v naravnem življenjskem okolju.

Razred

Kraj

Nosilec

Čas izvedbe

5.A
6.A,6.B

Naravoslovna šola v
naravi

Jasmina Zupanič

4. 5. – 6. 5.
2022

TEČAJNA OBLIKA NEMŠKEGA JEZIKA
Fakultativni pouk nemškega jezika je organiziran za učence od 3. do 6. razreda. Vodi ga profesorica
nemškega jezika. Učenci so razdeljeni v skupine glede na sposobnosti in že osvojeno znanje.

TEČAJNA OBLIKA RAČUNALNIŠTVA
V letošnjem šolskem letu načrtujemo fakultativni pouk računalništva z učenci od 4. do 6. razreda
OŠPP. Kot osnovo za usvajanje vsebin računalništva letos načrtujemo varno rabo interneta, uporabo informacijske komunikacijske tehnologije, delo v spletni učilnici in uporabo sistema za učenje na
daljavo MS Teams.

PLAVALNI TEČAJ
Letos je plavalni tečaj prestavljen v naslednje šolsko leto, zaradi objektivnih okoliščin.
Po tečaju opravijo učenci tudi testiranje osvojenih plavalnih veščin. Gibalno ovirani učenci osvajajo
prvine plavanja v kopališču Pristan. Za te učence poteka učenje plavanja po metodi Halliwick. Vsi
učitelji in strokovni delavci, ki obiskujejo plavalne tečaje, imajo opravljen izpit za učenje plavanja po
metodi Halliwick.
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PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE Z NIŽJIM
IZOBRAZBENIM STANDARDOM
A. OBVEZNI PROGRAM

Predmeti

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

Fond ur

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

4

4

1633

2

2

2

204

Tuji jezik
Likovna umetnost

1

1

1

2

2

2

2

2

2

519

Glasbena umetnost

2

2

2

2

1

1

1

1

1

452

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318

Tehnika in tehnologija

2

3

4

4

4

583

Gospodinjstvo

2

2

2

2

2

344

2

2

2

4

3

550

Naravoslovje
Spoznavanje okolja

3
3

3

3

315

Družboslovje
Šport

3

3

3

2,5

2,5

2,5

4

2

3

569,5

3

3

3

3

3

3

936

1

1

1

102
137

Predmet 1...
Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Število predmetov

7

7

7

8

10

10

11

11

11

Število ur na teden

19,5

20,5

21,5

23

24

25

29,5

30

30

Število tednov

35

35

35

35

35

35

35

34

33

A2. SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST

Predmeti

1. r.

2. r.

3. r.

Računalniško opismenjevanje

7. r.

8. r.

9. r.

Fond ur

4. r.

5. r.

6. r.

1

1

1

105

Socialno učenje

1

1

1

1

1

1

210

Skupaj

1

1

1

2

2

2

315
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B. RAZŠIRJEN PROGRAM
Predmeti

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

Fond ur

Dopolnilni
in dodatni pouk

2

2

2

2

2

2

2

2

2

624

Interesne
dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

624

Jutranje varstvo
varstvo vozačev

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

525

Dnevi dejavnosti —
število dni letno

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

Skupaj ur

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

2

3

116

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

2

104

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

10

10

180

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

180

15

15

15

15

15

15

15

20

20

Skupaj vseh ur
Število dni dejavnosti
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POSEBNI PROGRAM PP
V skladu z osnovnim načelom: izenačevanje možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti in
optimalnega razvoja vsakega posameznika, je potrebno uresničevati Posebni program tako,
da se upoštevajo zakonitosti, zaradi katerih se program imenuje Posebni program.
Posebni program vzgoje in izobraževanja vključuje 6 področij dejavnosti:

•
•
•
•
•
•

RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI,
SPLOŠNO POUČENOST,
GIBANJA IN ŠPORTNO VZGOJO,
GLASBENO VZGOJO,
LIKOVNO VZGOJO IN
DELOVNO VZGOJO.

Področja dejavnosti so medsebojno povezana. Učitelji pri načrtovanju in izvajanju
predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo, dograjujejo in
dopolnjujejo. Operativni cilji po stopnjah so stopnjevani v majhnih korakih, kajti
učenci napredujejo kronološko, njihove sposobnosti pa so zelo različne.

Celoten program se deli v :

•

OBVEZNI DEL

Vključuje tri stopnje in traja 3 krat po 3 leta. Vsaka stopnja traja tri leta. Na prvo stopnjo je
učenec vključen 1., 2. in 3. leto šolanja. Na drugo stopnjo je učenec vključen 4., 5. in 6. leto
šolanja. Na tretjo stopnjo je učenec vključen 7., 8. in 9. leto šolanja.

•

OBVEZNI DEL Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA

•

NADALJEVALNI – NEOBVEZNI DEL

•

UŽD

Vključuje četrto in peto stopnjo Posebnega programa. Vključitev v ta del programa ni obvezna
za učenca, ima pa možnost nadaljevanja izobraževanja v skladu s 75. členom Zakona o
osnovni šoli. Na četrto stopnjo je učenec vključen 10., 11. in 12. leto šolanja; na peto stopnjo pa
je učenec vključen 13., 14. in 15. leto šolanja.
Nadaljevalni del vključuje 5. stopnjo. Vključitev v ta del programa za učenca ni obvezna. Na 5.
stopnjo je učenec vključen 13., 14. in 15. leto šolanja.

Posamezen udeleženec posebnega vzgojno izobraževalnega programa se lahko, na osnovi
dosežene stopnje razvoja ali ugotovljene nadaljnje smotrnosti usposabljanja, po zaključeni
peti stopnji programa ali po njegovemu 21. letu starosti, vključi tudi v Usposabljanje za
življenje in delo. Ta del programa traja najdlje 5 let, udeleženec pa ga lahko zaključi na koncu
vsakega
šolskega leta. Udeleženci v programu napredujejo na osnovi načrtovanih in
doseženih ciljev, ki jih opredeljuje individualizirani program.
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OBVEZNI DEL-OSNOVNI DEL PRVE, DRUGE IN TRETJE
STOPNJE

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja
Fond ur

PODROČJA / leta šolanja

1. leto

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

6. leto

7. leto

8. leto

9. leto

Razvijanje samostojnosti

8

8

8

7

7

7

5

5

5

2085

Splošna poučenost

5

5

5

7

7

7

7

7

7

1981

Gibanje in športna vzgoja

3

3

3

4

4

4

5

5

5

1245

Glasbena vzgoja

2

2

2

3

3

3

3

3

3

831

Likovna vzgoja

2

2

2

2

2

2

4

4

4

828

Delovna vzgoja

2

2

2

3

3

3

6

6

6

1137

Število področij

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Število ur na teden

22

22

22

26

26

26

30

30

30

Število tednov

35

35

35

35

35

35

35

34

33

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja
Skupaj ur

Dnevi dejavnosti / leta šolanja

1. leto

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

6. leto

7. leto

8. leto

9. leto

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

2

3

116

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

2

104

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

180

Delovni dnevi

3

3

3

4

4

4

8

8

8

180

Šola v naravi
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NADALJEVALNI-NEOBVEZNI DEL POSEBNEGA
PROGRAMA
4. stopnja

5. stopnja
Fond ur

PODROČJA / leta šolanja

10. leto

11. leto

12. leto

13. leto

14. leto

15. leto

Razvijanje samostojnosti

4

4

4

4

4

4

420

Splošna poučenost

5

5

5

5

5

5

525

Gibanje in športna vzgoja

5

5

5

5

5

5

525

Glasbena vzgoja

2

2

2

2

2

2

210

Likovna vzgoja

3

3

3

3

3

3

315

Delovna vzgoja

9

9

9

9

9

9

945

Izbirne vsebine

2

2

2

2

2

2

210

Število področij

7

7

7

7

7

7

Število ur na teden

30

30

30

30

30

30

Število tednov

35

35

35

35

35

35

DNEVI DEJAVNOSTI

4. stopnja + 5. stopnja

Skupaj ur

Kulturni dnevi

3

3

3

36

Naravoslovni dnevi

3

3

3

36

Športni dnevi

5

5

5

60

Delovni dnevi

6

6

6

72
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
SPECIALNA OLIMPIJADA
Naloga specialne olimpijade je zagotavljanje celostnega športnega treninga in športnih
tekmovanj v različnih olimpijskih športih za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki so
starejše od 8 let. Mednarodno Specialno olimpijado je leta 1968 ustanovila Eunice Shiver
Kennedy. Prve mednarodne igre specialne olimpijade so bile istega leta v Chicagu, ZDA.
Danes je v program SOS vključenih več kot 150 držav iz vsega sveta, med njimi tudi Slovenija
kot polnopravna članica.

MATP
MATP je dodatek programu Specialne olimpijade in je
uradno potrjen športni program za osebe z zmernimi,
težjimi in težkimi motnjami v duševnem in telesnem
razvoju. V Posebnem programu se vsako šolsko leto
udeležimo z našimi učenci regijskih in državnih iger
MATP.

ABILIMPIADA
Specialni in reh.pedagogi, svetovalni delavci,
zdravstveni delavci, varuhi in spremljevalci želimo za
vsakega otroka najti tisto, kar bi mu omogočilo
optimalen razvoj njegovih sposobnosti in hkrati
zmanjšanje njegovih težav na najnižjo možno stopnjo.
Med take dejavnosti sodijo tudi aktivnosti abilimpiade, ki nam omogočajo doseganje teh ciljev,
saj so za vsakega otroka velika motivacija, pot do samostojnosti in tudi oblika
samopotrjevanja.

LETNE IN ZIMSKE ŠOLE V NARAVI
Vsebina

Nosilec

Morje
Morje
Poreč
Rogla

Tina Žumbar
Katja Roškar
Helena Gril
Ljubo Miličević

Čas izvedbe

maj/junij 2022
maj/junij 2022
september
februar

Načrtovano
število dni

3 dni
3 dni
5 dni
5 dni

Veliko doživetij, ki otrokom in mladostnikom ostanejo v spominu, nudijo zimovanje
in letne šole v naravi:

PLAVALNO OPISMENJEVANJE V PRISTANU
Igre v vodi so organizirane za najmlajše, ki se šele privajajo na prosto lebdenje in sprostitev v
vodi ter se učijo prvih plavalnih zamahov. Otroci in mladostniki se redno vključujejo v
program plavanja. Razdeljeni so v skupine glede na sposobnosti in predznanje plavanja.
Treningi oziroma vadba poteka po programu plavanja Specialne olimpijade.

PLAVANJE PO METODI HALLWICK V PRISTANU
Delo poteka individualno enkrat na teden po programu.
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INTERESNE DEJAVNOSTI V PP
PLAVANJE PO
HALLIWICKU

Tina Grkinič

ponedeljek: 12.00-14.15

70

UČENJE
SOCIALNIH VEŠČIN

Tina Grkinič

četrtek: 12.00-13.45

70

MALI KUHARJI

Irena Gosak
Zakeršnik

četrtek: 12.30-14.00

70

JOGA

Sandra Šeneker

petek;11.00-11.45

30

BALINANJE

Martina Markoli

četrtek 12.00 - 13.30

70

HALLIWICK

Martina Markoli

ponedeljek 12.00 - 14.15

105

HALLIWICK

Darinka Zorec

ponedeljek 12.00 - 14.15

105

BALINANJE

Darinka Zorec

četrtek 12.00- 13.30

70

Irena Špur

četrtek 12:00-13:30

70

VRETENO

Zvonko Pušnik

torek 11.00-12.00

30

POMOČ Z
UMETNOSTJO

Zvonko Pušnik

torek 12.00-13.00

30

PLAVANJE PO
METODI
HALLIWICK—FITNES

Helena Gril

ponedeljek 12 –14.15

POHODNIŠTVO,
SMUČANJE

Helena Gril

po dogovoru

100

MEDVRSTNIŠKI
ODNOSI

Berda Bertalanič
Stergar

četrtek, 11:00-12:00

35

RAZVEDRILNE IGRE

Sara Dravčbaher

Sreda,11.00-11.45

35

BRAIN GYM

Selma Kovač

Petek.12.00-13.30

70

ŠOLSKI VRT

Alenka Žnidarič

Sreda,11.00-13.00

70

BRALNA ZNAČKA
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PREHRANA UČENCEV
Center zagotavlja možnost prehranjevanja učencev in delavcev šole. V
šolski kuhinji pripravljajo malice in kosila ter po potrebi tudi zajtrk.
V šolski kuhinji pripravljamo tudi veliko različnih diet.
Jedilnike sestavi organizatorka prehrane za cel mesec;
pri sestavi jedilnika se upoštevajo načela zdravega prehranjevanja.
Prehrana učencev je urejena po HACCAP standardih. Jedilniki so na
oglasni deski pri kuhinji in na spletni strani šole.
Center skladu s pravili o šolski prehrani in subvencioniranju šolske
prehrane med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva
učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi
vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.
Zadovoljstvo učencev se preveri z anketo (predvidoma v mesecu maju,
juniju), ki jo izpolnijo učenci in starši.
Komisija za prehrano se sestane mesečno, pregleda jedilnik ter prenese
vse pobude in pripombe zaposlenih.
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE so objavljena na spletni strani Centra
Gustava Šiliha.
V šolskem letu 2021/2022 bo na voljo organizatorka šolske prehrane ga.
Svjetlana Domančič Zaveršnik vsak dan od 11.do 15. ure..
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CENA PREHRANE UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2021/22:
0,80 EUR / na dan

•

MALICA

•

MALO KOSILO / 1. do 5. razred OŠ in 1. stopnja v PP
1,42 EUR / na dan

•

VELIKO KOSILO / 6. do 9. razred OŠ in 2. do 5. stopnja v PP
1,70 EUR / na dan

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en
delovni dan prej, in sicer do 10.30 ure.
Za izredne primere (bolezen) se lahko prehrana odjavi do 9.00 za isti dan.
Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom
preko učenca, po telefonu, osebno ali na elektronsko pošto:

•

prehrana.osgusi@gmail.com

•

pri knjigovodji ga. Metki POŠ : tel. 02/429 25 23 ali

•

poslovni sekretarki ga. Ireni Pregl na tel. 02/429 25 35

V koliko starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno,
plačajo polno ceno obroka. Šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti
po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča.
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ZDRAVA PREHRANA UČENCEV
Tudi v šolskem letu 2021/22 smo vključeni v SHEMO ŠOLSKEGA SADJA.
To je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen
ukrepa razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah je spodbuditi trend uživanja sadja
in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.
Sadje iz sheme šolskega sadja bomo razdeljevali predvidoma enkrat tedensko, in sicer integrirano pridelano sadje. Trudili se bomo, da
učencem ponudimo čim več lokalno pridelanega sadja, saj je le-to večje hranilne in biološke
vrednosti ter kakovosti v primerjavi z živili, ki so
bila skladiščena in transportirana daljši čas.

Vključeni smo tudi v projekt
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK.
V okviru projektov, Eko šola, Shema šolskega
sadja in Zdrava šola ter interesnih dejavnosti in predmetnika, bomo posvetili veliko pozornosti zdravi prehrani ter tako sledili ciljem

22

PREDŠOLSKI ODDELKI
S PRILAGOJENIM PROGRAMOM (POPP)
NAŠE POSLANSTVO:
V varnem, toplem, ustvarjalnem in spodbudnem okolju skrbimo, da otroci ob igri spoznavajo svet, razvijajo
svoje sposobnosti in spretnosti, ki jih potrebujejo za čim samostojnejše življenje.

»Z velikimi in malimi koraki vstopamo v svet igre in znanja.«
Predšolski oddelki s prilagojenim programom so namenjeni predšolskim otrokom s posebnimi potrebami, ki
potrebujejo za svoj razvoj spodbudo in strokovno pomoč. Dejavnost predšolske vzgoje otrok s posebnimi
potrebami izvajamo na treh lokacijah v Mariboru, otroci so razporejeni v 6 skupin:

•
•
•
•

enota Mehurčki, pri vrtcu Tezno, Janševa 3, Maribor, dva oddelka,
enota Veveriček, pri vrtcu Jožice Flander, Focheva 51, Maribor, dva oddelka,
enota Lenka, pri vrtcu Otona Župančiča, Ul. Pohorskega odreda 1, Maribor, dva oddelka,
enota Sovice, pri Domu Antiona Skale, Majcigerjeva 37 Maribor, dva oddelka

POSLOVNI ČAS
Poslovni čas vrtca smo določili na osnovi potreb staršev, razvidnih iz prijav v vrtec.

•
•
•
•

Vrtec Tezno – enota Mehurčki, poslovalni čas: 6.30 do 15.30
Vrtec Jožice Flander- Enota Veveriček: Poslovalni čas: 6.30 do 15.30
Vrtec Otona Župančiča – enota Lenka: Poslovalni čas: 6.00 do 15.00
Vrtec OŠ Gustava Šiliha Maribor - enota Sovice: Poslovalni čas: 7.00 do 15.00

Oddelki poslujejo od ponedeljka do petka, ob sobotah, nedeljah in praznikih so zaprti. Poslovni čas je
prilagojen potrebam staršev ter racionalni organizaciji življenja in dela v skupinah; lahko pa se med letom
spremeni, če se spremenijo potrebe staršev. V času praznikov in počitnic, ko je prisotno manjše število otrok,
lahko oddelke in posamezne enote združujemo na osnovi predhodno zbranih vprašalnikov staršev o
prisotnosti otrok v vrtcu.
Otroke vpisujemo in sprejemamo v vrtec skozi vse leto.

PROGRAMI, KI JIH IZVAJAMO:

•
•

predšolski prilagojeni program
program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot mobilno
specialno pedagoško službo v mariborskih vrtcih.

PODROČJA DEJAVNOSTI
Pedagoške programe v naših oddelkih načrtujemo, izvajamo in vrednotimo na osnovi javno veljavnega
nacionalnega programa za predšolske otroke, Kurikula za vrtce (1999), ki predstavlja neposredno strokovno
izhodišče in osnovo za Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami (2006). V Kurikulu so
opredeljena področja dejavnosti: jezik, družba, narava, matematika, umetnost in gibanje.

•

JEZIK (opisovanje, pripovedovanje, branje in poslušanje, pogovor, dramatizacija, igra vlog,
poslušanje pesmic, pravljic). Otroke spodbujamo h komunikaciji z vrstniki in odraslimi. Učijo se jezika
ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in ob pripovedovanju literarnih besedil, poslušanju glasnega
branja odraslih, s pripovedovanjem in izmišljanjem zgodb ter pesmic, izštevankah, ugankah,
besednih igrah; s tem bogatijo svoj besedni zaklad.

•

DRUŽBA (promet, okoljska vzgoja, socializacija, zdrav način življenja, praznovanja, poklici). Otroci
spoznavajo samega sebe in druge, družino, svoj kraj in kulturo.
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•

NARAVA (opazovanje okolja, zaznavanje sprememb v naravi, sprehodi, moje telo). Otroci se srečujejo z
živo in neživo naravo. Dejavnosti širimo na bližnjo in daljno okolico vrtca.

•
•

MATEMATIKA (razvrščanje, barve, oblike, simboli, štetje, orientacija, merjenje).

•

UMETNOST (likovna, plesna, glasbena, dramska). Pri glasbenem področju se otroci srečujejo z
glasbenim izvajanjem, poslušanjem glasbe, igranjem na glasbila, ustvarjanjem v glasbi in ob glasbi.
Otroci spoznavajo likovna področja (risanje, slikanje, kiparstvo, odtiskovanje, oblikovanje prostora), pri
katerih uporabljajo različne likovne tehnike (materiale, orodja, postopke). Otroci so deležni dejavnosti z
vseh področij vzgojnega dela, kar pripomore k optimalnemu razvoju posameznika. Dejavnosti so
prilagojene letnim časom, individualnim sposobnostim otrok, dogodkom v okolju, praznikom ter
potrebam in željam otrok.

GIBANJE (psihomotorične spretnosti, naravne oblike gibanja, elementarne igre, igre z žogo, plesne igre).
Otroci z različnimi dejavnostmi razvijajo gibalne sposobnosti, usvajajo gibalne koncepte, zaznavajo
svoje telo, spoznavajo pravila in jih upoštevajo ter pomen sodelovanja med vrstniki; ob vsem tem pa
doživljajo ugodje in veselje.

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM
Za vsakega otroka izdelamo individualizirani program za posamezno šolsko leto.

SODELOVANJE S STARŠI
Cilji in naloge sodelovanja so:

•
•

uskladiti želje in pričakovanja staršev in delavk POPP,
spodbujati starše za aktivno vključevanje v življenje in delo vrtca.

Starši so pomembni partnerji pri uresničevanju ciljev in nalog našega dela. V obravnavo otrok jih vključujemo kot
enakovredne partnerje in želimo zaupen in ustvarjalen odnos. Starši so aktivno udeleženi pri načrtovanju,
spremljanju in evalvaciji individualiziranega programa in vseh drugih formalnih oblikah sodelovanja. Srečujejo
se v starševski skupini, pogosto so tudi pomembni soustvarjalci in pobudniki popoldanskih srečanj, delavnic ali
druženj.
Vsakodnevne izmenjave informacij s starši o posebnostih, ki so se dogodile v vrtcu, so zelo pomembne.
Organiziramo vsaj dva skupna roditeljska sestanka in mesečne govorilne ure, ki jih staršem časovno
prilagodimo.

RODITELJSKI SESTANKI
GOVORILNE URE
Organizirane so enkrat mesečno. Namenjene so poglobljenemu pogovoru o napredku in razvoju otroka.

Dnevni program vzgoje in varstva traja od 6 do 9 ur in zajema:

•

zagotavljanje pogojev za optimalni razvoj otrokovih sposobnosti – ob vsakodnevni defektološki obravnavi
otroka zagotoviti tudi enkrat tedensko logopedsko, delovno terapevtsko in ﬁzioterapevtsko obravnavo
otrok.

•
•

upoštevanje individualnih razlik – individualizirani programi dela.
povezovanje z vrstniki in odraslimi – integracija na področjih in pri vsebinah, kjer je za otroka smiselno in
priporočljivo.

ČAS DNEVNIH DEJAVNOSTI
6.00: prihod otrok v vrtec, po potrebi jutranji počitek, igra v kotičkih, individualno delo.
8.30: priprava na zajtrk, zajtrk, skrb za osebno higieno, nega.
9.00: izvajanje dejavnosti s področja Kurikuluma (skupinske in individualne) in individualiziranega programa,
strokovne obravnave, bivanje na prostem.
11.30: priprava na kosilo, kosilo.
12.15: počitek, umirjene dejavnosti, poslušanje pravljic in pesmic.
14.00 - 15.30: malica, aktivnosti po želji otrok, odhod domov.
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PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Cilj dejavnosti je razvijati interese in sposobnosti otrok. Upoštevamo načelo enakih možnosti ter različnosti med
otroki. Izvajalke so strokovne delavke vrtca.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prvič od doma
Terapevtsko plavanje po Halliwicku:
Terapevtsko smučanje:
Mladi športnik:
Palček bralček
Cici vesela šola:
Terapija senzorne integracije:
Ritmične urice
Glasbeno terapevtske urice

MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKO SLUŽBA (MSPS)
Mobilno specialno pedagoško službo opravlja v Osnovnih šolah 14 stalnih specialnih
pedagoginj na 16. osnovnih šolah.
Dodatno strokovno pomoč nudimo učencem, ki so bili po Zakonu o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
otrocigovorno- jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci in dolgotrajno bolni otroci.
Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka glede na vrsto in
stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Delo mobilno specialnih pedagoginj zajema
naslednja področja:

•

neposredno delo z učenci, ki imajo težave na področju učenja in primanjkljaje v
razvoju,

•
•
•
•
•

sodelovanje z učitelji,
sodelovanje s starši,
sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,
sodelovanje v timih.

PRIČAKOVANI CILJI:

•

prepoznati naravo motenj ter pogoje, v katerih otrok doseže najboljše rezultate v skladu z njegovimi
sposobnostmi, spretnostmi,

•
•

razvijati močna področja in kompenzirati otrokove težave,

•

seznanjanje o problemih otroka, v okviru šole ustvarjati toleranten odnos do otrokovih težav ter
sprejemanje otroka s strani sošolcev, učiteljev.

izbirati speciﬁčne metode dela in pomoči pri premagovanju splošnih in speciﬁčnih učnih težav ter pri
obvladovanju šolske snovi,

VIZIJA:

•
•
•

zgodnje prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami in obravnava z vstopom v šolo,
pravočasna usmeritev otroka v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
dodatna strokovna pomoč se izvaja s strani specialnega pedagoga,
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•
•

zagotovljeni ustrezni prostorski in materialni pogoji,
večja povezanost z zunanjimi institucijami.

ZDRAVSTVENI DELAVCI
Poleg prilagojenega predmetnika ter učnih načrtov, metodike dela in nižjega normativa v oddelkih,
se od rednih osnovnih šol razlikujemo tudi po pestrosti zaposlenih zdravstvenih delavcev. Starši, ki
vključijo otroka v našo šolo, pričakujejo redno in strokovno utemeljeno obravnavo učenca.
AKTIV ZDRAVSTVENIH STROKOVNIH DELAVCEV sestavljajo:

1. FIZIOTERAPEVT:
Darja Roth, dipl.ﬁziot. s specialnimi znanji RNO
Zvezdana Valek, dipl.ﬁziot. s specialnimi znanji RNO
Nevroﬁzioterapevtske obravnave potekajo po načelih koncepta Bobath.
Izhodišče je razvojni in funkcionalni status vsakega otroka, ki ga letno ugotavljamo z individualnim
testiranjem.

2. DELOVNI TERAPEVT:
Tatjana Žinkovič, dipl. del. ter. s specialnimi znanji RNO
Delovna terapija zajema: funkcionalno delovno terapijo (motorično področje), okupacijsko delovna
terapija, dnevne aktivnosti ter vaje senzomotorike.

3. LOGOPED:
Breda Gaberc, dipl. def. – logoped
Mateja Hliš, prof. def. za osebe z motnjami sluha in govora
Mateja Šilc, prof. defektologije za osebe z motnjami govora in sluha
Logopedske terapije z učenci v potekajo v okviru strokovno individualno izbranih otrok s težavami
na govornem področju in obenem se dnevno seznanijo razrednik ter starši z navodili za delo v
razredu in doma.

4. MEDICINSKA SESTRA:
Sabina Kralj, teh.zdr.nege
Kramberger Tadeja, zdrav. tehnik
Harc Franc, zdrav. tehnik
Zdravstveni delavci izvajamo individualne obravnave v oddelkih OŠPP in PP.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
V šolskem letu 2021/22 je zaposlenih devet svetovalnih delavcev: socialna delavka Darja Krstić Podgorelec,
socialna pedagoginja Anja Ferlin, pedagoginja Barbara Hribar, pedagoginja Natali Perbil Eisner, sociolog
Janko Stergar, psihologinja Sara Mičič, specialna pedagoginja mag.Suzana Žunko Vogrinc, sociologinja in
pedagoginja Katja Horvat in psihologinja Lea Tepeh. Vodja aktiva šolske svetovalne službe je Lea Tepeh,
namestnik vodje aktiva pa je Janko Stergar.

•
•

priprava letnega delovnega načrta šolske svetovalne službe;

•

udeleževali se bomo sestankov drugih aktivov v skladu z vsebino in tematiko sestankov oz.
problematiko razredov ali učencev;

•

do konca meseca septembra 2021 bodo psihologinja, pedagoginji in specialna pedagoginja
pregledali novince na šolskem in posebnem programu;

•

vse šolsko leto bomo spremljali vedenjsko problematiko na šolskem in posebnem programu in se po
potrebi vključevali v reševanje problemov in nudenje pomoči;
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načrtovanje urnikov z upoštevanjem navodil vodstva (enkrat na teden prvi dve uri tedensko je
potrebno načrtovati za potrebe nadomeščanj);

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sodelovali bomo pri organizaciji razširjenih timskih sestankov za posamezne učence;
sodelovali bomo v šolskih preventivnih projektih po LDN;
aktivno bomo sodelovali ob dnevu odprtih vrat na šoli;
sodelovali bomo pri morebitnem skupinskem sprejemu študentov iz univerz oz. fakultet;
nudili bomo mentorstvo študentom;
udeleževali se bomo stalnega strokovnega izobraževanja na Svetovalnem centru Maribor;
glede na organizacijo in vsebino se bomo udeleževali študijskih skupin za svetovalne delavce v OŠPP;
sodelovali bomo z vodstvom šole;
sodelovali bomo z zunanjimi institucijami (CSD, Mladinski dom, Zdravstveni dom …)

.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Za pripravo in izvedbo bibliopedagoških ur, urejenost in izbor leposlovnih in strokovnih del ter
učbeniški sklad skrbi knjižničarka Simona Rap. Pri svojem delu načrtuje:
1. Interno strokovno bibliotekarsko delo
2. Bibliopedagoško delo:

•

bibliopedagoške ure za učence od 1.- 9. razreda, za otroke iz razvojnih oddelkov vrtca
in učence PP,

•
•
•

vodenje Prežihove bralne značke,

•
•

pripravo učencev za nastop na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku,

organizacijo prireditve ob zaključku bralne značke,
organizacijo obiska Pionirske knjižnice Nova vas za učence 7. razreda v sklopu
nacionalnega projekta Rastem s knjigo,
pripravo obeležij v počastitev pomembnih dni, obletnic in dogodkov.

3. Strokovno sodelovanje z delavci šole, vrtca in starši otrok
4. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

UČBENIŠKI SKLAD (US)
Upravljavka US na šoli je knjižničarka Simona Rap, ki izvaja dejavnosti US v skladu s
Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov in po navodilih Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport. Izposoja učbenikov iz sklada je brezplačna, starši učencev plačajo nabavo
delovnih zvezkov; v letošnjem šolskem letu znaša 35 % nabavne vrednosti za učence od 4. do 9.
razreda, za učence od 1. do 3. razreda je brezplačna zaradi ﬁnanciranja MIZŠ.
V primeru, da vrne učenec konec šolskega leta poškodovan ali uničen učbenik, ali v primeru,
da ga ne vrne, je po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov dolžan plačati odškodnino v
znesku kupnine učbenika.
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BRALNA ZNAČKA (BZ)
Koordinatorica Prežihove BZ je knjižničarka Simona Rap. Izvajala jo bo v okviru šolske knjižnice. V BZ bodo
vključeni učenci iz OŠPP (mentorica Simona Rap) in PP (mentorica učiteljica Irena Špur). Za otroke iz razvojnih
oddelkov vrtca bo potekala predšolska bralna značka Palček Bralček pod mentorstvom pomočnice
vzgojiteljice Majde Bratuša Štrakl. Cilj bralne značke je razvijanje pozitivnega odnosa do knjige in motiviranje
za branje.

Mnogi otroci imajo težave z branjem. Te bomo odpravljali s sistematičnim navajanjem učencev na branje in s
pogovori o prebranem. Učenci bodo brali knjige po priporočilnem seznamu, lahko pa tudi po svoji izbiri.
Preverjanje prebranega bo potekalo na raznolik in zanimiv način z motiviranjem za nadaljnjo branje:
pripovedovanje o prebranem, risanje ilustracij, kratki zapisi o prebranih vsebinah.
Pri urah BZ se bodo učenci seznanili s pomembnimi obletnicami literarnih ustvarjalcev. Ogledali si bodo njihova
dela, brali bodo odlomke in spoznali celotno vsebino nekaterih del.
Vsi učenci, ki bodo opravili bralno značko, bodo na koncu šolskega leta prejeli priznanja in knjižne nagrade.

RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
Osnovna naloga računalnikarja je usmerjena v delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega
procesa z uporabo računalnika. Računalnikar sodeluje pri izvedbi učno-vzgojnega procesa
pri tistih predmetih, kjer učitelji predmeta še ne morejo sami izvajati pouka z uporabo
računalnika, ker suvereno ne obvladajo postopkov, ki so potrebni za uporabo didaktične
programske opreme.
Preostali delež delovnega časa se razporedi po naslednjih področjih: IZOBRAŽEVANJE
UČITELJEV, PROGRAMSKA OPREMA, STROJNA OPREMA, OMREŽJA, RAZVOJNORAZISKOVALNI PROJEKTI in OSTALO DELO.

V situaciji Covid 19 vzpostavi ustrezne kanale za delo na daljavo, pomaga strokovnim
delavcem in poskrbi za IKT tehnologijo.
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PROJEKTI
S projekti otrokom omogočamo pridobivanje socialnih spretnosti in izkušenj, ki jim bodo koristile pri tvornem
vključevanju v širše okolje.Tako bomo nadaljevali z našimi uspešnimi projekti in se lotili tudi novih.

•
•

COMP

S-strokovni center ( priloga Projekti)

Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi
potrebami v lokalno okolje ( priloga Projekti)

•

Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja
med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah; POGUM ( priloga
Projekti)

•
•

Formativno spremljanje ( priloga Projekti)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prostovoljstvo ( priloga Projekti)

Tabor in delavnice socialno - čustvenega opismenjevanje in razvijanja
samostojnosti ( priloga Projekti)
S teboj dosežem več ( priloga Projekti)
Mednarodni projekt Pridne note ( DAS)
Svetovalnica OSgusi ( FB stran)
Starševska okrepčevalnica ( MOM)
Zdravo migam, zdravo jem, zdravo mislim, zdravo čistim (MOM)
Bralna značka
Soly (sodelovanje z dijaki druge gimnazije Maribor)
Zdrav življenski slog
Zdrava šola
Šolski sadovnajk
Šolski Eko vrt
Eko šola
Skrb za zdrave zobe
Shema šolskega sadja
Zbiranje starega papirja
Ločeno zbiranje odpadkov
Veseli december
Vesela jesen
Novoletni bazar
Načrtujemo vključitev v projekt Comenius, v kolikor nam bo uspelo
pridobiti partnerje in uspeti na razpisu.

Denar, ki ga bomo zbrali s pomočjo zbiranja starega papirja bomo namenili za zaključno
valeto, nagrade najboljšim in prevoze učencev na tekmovanja in prireditve.
Izvedba nekaterih projektov je odvisna od epidemiološke situacije med šolskim letom.
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HIŠNI RED
Hišni red ureja pomembna vprašanja življenja v šoli in je pripravljen v skladu s 27. členom Pravilnika
o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur. L. RS, št. 75/04 in 102/2007). Namen dokumenta je
zavarovati pravice vseh udeležencev dela v Osnovni šoli Gustava Šiliha. Hišni red določa pravila, ki
so jih dolžni upoštevati učenci, njihovi starši in delavci šole.

SPLOŠNE DOLOČBE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Uporaba šolskega prostora za redne oblike vzgojno-izobraževalnega dela poteka od
ponedeljka do petka od 5.30 ure zjutraj do 16. ure popoldne. Za dodatne aktivnosti, za
potrebe učencev, staršev in drugih — se sklene dogovor v začetku šolskega leta, dopolnitve
se zapišejo v letni delovni načrt. Uporaba šolskega prostora za dodatne aktivnosti je možna
od 16. do 21. ure.
Poslovni čas šole je od 7. ure zjutraj do 15. ure popoldne. Starši učencev imajo možnost
razgovora z učitelji na roditeljskih sestankih, mesečnih popoldanskih in tedenskih
dopoldanskih govorilnih urah. Med potekom pouka ni dovoljeno motiti.
Otroci in mladostniki prihajajo v šolo med 5.30 in 7.45 uro. Jutranje varstvo je organizirano v
skladu z normativi in standardi za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa. V
jutranjem času skrbita za red in varnost v šolskih prostorih poleg vzgojiteljev v jutranjem
varstvu tudi hišnik in informator.
Učenci, ki niso v jutranjem varstvu, prihajajo v šolo 10 do 15 minut pred pričetkom pouka. V
avli šole se preobujejo v copate. Čevlje in vrhnja oblačila odnesejo v svoje garderobne
omare. Starši, ki učence pripeljejo v šolo pred 7.45 jih pospremijo v jutranje varstvo, po 7.45
pa v razred.
Učenci morajo biti ob zvonjenju v učilnici, v kateri imajo pouk. Med poukom učenci ne
zapuščajo šolskega poslopja brez dovoljenja učitelja. Zamujanje k uri pouka se kaznuje z
neopravičeno uro.
V šolskih prostorih in na zunanjih šolskih površinah je kajenje prepovedano.
Med poukom ni dovoljena uporaba mobilnega telefona, MP3 in drugih audio in video
pripomočkov ter nevarnih predmetov. Neupoštevanje se kaznuje z odvzemom predmetov, ki
jih starši lahko dvignejo v prostorih vodstva šole.
V času pouka oziroma učno-vzgojnega dela je vstop v učilnice in prisotnost obiskovalcev
pri pouku dovoljena le po dogovoru oziroma z dovoljenjem pedagoškega vodje enote ali
ravnateljice.
Po pouku oziroma kosilu se učencem ni dovoljeno zadrževati v šolskih prostorih.
Odgovornost staršev je, da v primeru opozorila oz. lastnega opažanja prisotnosti naglavnih
uši, poskrbite za odpravo le-teh in zadržite otroka doma, da jih odpravite.
Bolni otroci naj ostanejo doma. V primeru, da se bolezen razvije v šoli, je potrebno poklicati
starše, ki naj otroka odpeljejo domov, kakor hitro je pač mogoče. (Sklep sprejet na seji Sveta
staršev, dne 16.4.2013)

ZA VARNOST V ŠOLSKIH PROSTORIH SKRBIJO VSI ZAPOSLENI:

•

v času učno vzgojnega dela v učilnicah, kabinetih, telovadnici in delavnicah: učitelji, varuhi negovalci,
svetovalni in zdravstveni delavci ter spremljevalci gibalno oviranih otrok in zaposleni preko javnih del

•

med odmori: učitelji, vzgojitelji, varuhi negovalci, svetovalni in zdravstveni delavci ter spremljevalci
gibalno oviranih otrok, zaposleni preko javnih del

•

za varnost skrbijo tudi ostali zaposleni v šoli: informator, hišnik, kuharja, čistilke, upravnoadministrativni delavci, ki obveščajo prej navedene delavce o posebnostih.

HRANJENJE GARDEROBE:

•

otroci hranijo svojo garderobo v garderobnih omarah, ki so na hodnikih v bližini učilnic. Vsak oddelek
ima svojo garderobno omaro. Omaro zaklepa učitelj oziroma razredni dežurni učenec. Okvare
ključavnic ali vrat je potrebno kar najhitreje javiti hišniku.

DEŽURSTVO:

•
•

dežurstvo strokovnih in drugih delavcev je opredeljeno v poglavju o varnosti,

•

učenci so dežurni tudi pri urejanju jedilnice po malici in kosilu.

dežurstva učencev se izvajajo v oddelkih — odgovornost za ureditev svojih prostorov, preprečevanje
medvrstniškega nasilja, skrbno ravnanje s šolskim inventarjem,

VAROVANJE IN NADZOR VSTOPA V ŠOLO:

•

varovanje vstopa v šolo je urejeno z zapiranjem stranskih vhodnih vrat (posebna kljuka oziroma
zaklepanje), v avli šole pa vstop nadzoruje informator,

•

v popoldanskem času od 16. ure dalje so vhodna vrata zaklenjena. Ključe imajo čistilke, ki delajo v
popoldanskem času, za rekreativne skupine pa je odprt vhod pri telovadnici.

ŠOLSKO PODROČJE OBSEGA:

•
•
•

vse šolske prostore v stavbi šole,
šolsko dvorišče in zelene igralne površine, parkirišče na vzhodni in zahodni strani,
asfaltirana športna igrišča in asfaltirane dovozne poti.

Razredniki seznanijo učence in starše s tem pravilnikom v začetku šolskega leta.

S hišnim redom se seznani otroke in mladostnike, ki se šolajo v OŠ Gustava Šiliha,
njihove starše in vse zaposlene na šoli. Hišni red je javno dostopen na oglasni
deski pri glavnem vhodu v šolo kakor tudi v dnevniku sporočil v zbornici.
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KADROVSKA ZASEDBA 2020/2021
VODSTVO ŠOLE

STROKOVNI DELAVCI V OŠPP

SEVŠEK MILOJKA - ravnateljica
PLOJ DARINKA - vodja OŠPP
KOVAČIČ CVETKA - vodja PP
ZAKRAJŠEK STERGAR PEGI - vodja POPP
ČEBULAR IRENA - vodja mobilne službe
FERLIN ANJA - vodja DAS

BRATOŠ JASMINA
DOBAJA MOJCA
DONŠA TADEJA
FERČEC ZVONKO
FERŠ BARBARA
GRADIŠNIK NUŠA
HORVAT KATJA
HORVAT TANJA
IVAČIČ SENEKOVIČ ANDREA
KAISER LENHART MAJA
KOBOVC DARKO
KOKOT ASANI KATJA
KOPAJNIK KATJA
KOROŠEC NUŠA
KOVAČIČ MARJAN
MIHALIČ BRANKO
MILIČEVIČ BRANKA
PLEVNIK EVA
RAP SIMONA
SEP SANDRA
SOČIČ SAŠKA
STERGAR JANKO
ŠIPEK STAŠA
TONEJC TANJA
ZUPANIČ JASMINA

STROKOVNI DELAVCI V DAS
EKART MISLETA NATALIJA
FERLIN ANJA
FUREK TANJA
HORVAT JERGOVIČ NINO
mag. KOCIPER ANDREJ
KOLENKO VESNA
MATKO DARJA
MLAKAR ANJA
POHAR MATIJA
REISMAN SREČKO
VREČA SANJA

ZDRAVSTVENA SLUŽBA

STROKOVNI DELAVCI V PP

ŠILC MATEJA
GABERC BREDA
HARC FRANC
HLIŠ MATEJA
KRALJ SABINA
KRAMBERGER TADEJA
ROTH DARJA
VALEK ZVEZDANA
ŽINKOVIČ TATJANA

BERŠNJAK NINA
BERTALANIČ STERGAR BREDA
BLAŽON DOLORES
BRBRE IRENA
CORSO ALENKA
DONAJ TAMARA
DRAVČBAHER SARA
FELICIJAN LILJANA
GOSAK ZAKERŠNIK IRENA
GOMILŠEK NASTJA
GRAŠIČ SARA
GRIL HELENA
GRKINIĆ TINA
JAVORNIK MARINKA
KEŽMAH BARBARA
KOVAČ SELMA
KRSTIĆ PODGORELEC DARJA
KŰPLEN DOLORES
LETNIK KATJA
MARKOLI MARTINA
MILIČEVIĆ LJUBO
MILOŠIČ ALEKSANDRA
ORLOVIĆ TAMARA
PUŠNIK ZVONKO
ROŠKAR KATJA
ŠENEKER ALEKSANDRA
ŠPUR IRENA
VODUŠEK JANJA
ZAJKO VALDHUBER ZVONKA
ZOREC DARINKA
ŽNIDARIČ ALENKA
ŽUMBAR TINA

SVETOVALNA SLUŽBA
HRIBAR BARBARA
KRSTIĆ PODGORELEC DARJA
PERBIL EISNER NATALI
STERGAR JANKO
TEPEH LEA
MIČIČ SARA

SPREMLJEVALCI
BRUMEN PRIMOŽ
BUKOVEC MIHELIČ ALENKA
DREISIBNER MURKS EDITA
DŽEMAILJI DŽENIFA
MASIČ MARK
MEHMETI ROBERTA
NOVAK KAROLINA
SPAHIĆ SEMIR
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STROKOVNI DELAVCI V POPP

VARUHI

ARČNIK MARJETA
BARTOL DOROTEJA
BELEC BERNARDA
BERGAUER SIMONA
BORKO BARBARA
BRATUŠA ŠTRAKL MAJDA
BREG MARIJA
DAJČMAN BOJANA
DVORŠAK TATJANA
ERNECL TEA
KESIĆ SANELA
KOLMAN KAJA
KORPAR MATEJA
KOVAČEVIĆ TAMARA
MIKŠA LEA
MLAKAR MARTINA
NOVAK ANA
PIGNAR TJAŠA
PIŠOTEK ZLATKO
PLEŠIC MATEJA
POLAJŽAR PETRA
ROŠKER ALENKA
ROŠKER BREG ANICA
SIMONIČ EVA
SKARLOVNIK JOŽICA
SLAKAN MIRIJAM
ŠKRABEL KRISTINA
ŠNOFL REBEKA
TERTINEK ZLATA
TRTNIK KATJA
VISOČNIK TATJANA
ZADRAVEC ANITA
ZAKRAJŠEK STERGAR PEGI
ŽIGER VERA

ARIH SIMONA
EKART SARA nadomešča
GAJŠEK DARINKA
GERT JANKO
JUHART BOJAN
KMETEC BRANKA
KRALJ SABINA
KRAMBERGER MATEJA
KRBANJEVIĆ CVIKO
LEITINGER TADEJA
LEŠNIK ROK
MALEK SUZANA
MATIJAŠEVIČ KATARINA
PETOVAR JOŽICA
PUNGERL VESNA
STEPIŠNIK ŠPELA
ŠMAJGERT IRENA
ŠPELEC DARKO
VEZJAK SAŠO
ZEMLJIČ ROBERT
ŽIŽEK ZVONKA

UČITELJI ZA DODATNO
STROKOVNO POMOČ
AMON BARBARA
CVERLE KATJA
ČERPES JANJA
GERŽINIČ LUCIA
IVANČIČ URŠKA
KOVAČEC SAŠA
KRAMBERGER ANJA
MALAJNER KATJA
MIČIČ SARA
SCHRAM KATARINA
SENEKOVIČ JASNA
SLUGA MARTINA
ŠROL VANESA
TAŠNER MAJA
TEPEH LEA
VARŽIČ BERNARDA
VERNIK NINA
ZLATEČAN ANJA

ZAPOSLENI NA PROJEKTU
mag. SUZANA ŽUNKO VOGRINC
KATJA HORVAT

TEHNIČNA SLUŽBA
FLISAR IVA
FERČEC ANDREJA
HAJNC NADA
LEIBL TINA
PREGL IRENA
POŠ METKA
POLANEC TATJANA
JEROVŠEK ERIKA
KAISER JADRANKA
LEŠNIK TOMISLAV
JAMNIK ALJOŠA
KOTNIK TEREZIJA
KRAJNC KARMEN
KRAMBERGER MATEJA
KURBUS VESNA
DUMANČIČ ZAVERŠNIK SVJETLANA
JAGARINEC LJUBICA
OČKERL IZTOK
PURG ALEKSANDRA
ROJS BOJANA
MERTIK JANA
ŠOBA NATAŠA
ŠTRAUS DANICA
GERT IRENA
RIHTER NEVENKA
SERŠEN BRANKA
STOPAJNIK EMA

JAVNA DELA
GREGORČIČ MARJANA
KNAFELC IGOR
KOSI MATEJA
LUNDER CVETKA
TAHIRAJ ABEDIN
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DOPOLDANSKE GOVORILNE URE
UČITELJ
Katja Kopajnik

Ponedeljek, 11.35 – 12.20

Eva Plevnik

Ponedeljek 12.25 - 13.10

Mojca Dobaja

Ponedeljek 12.25 - 13.10

Staša Šipek

Torek, 12. 25 - 13. 10

Tadeja Donša

Četrtek, 12.25-13.10

Andrea Ivačič Senekovič

Četrtek,9:55 – 10:40

Jasmina Bratoš

Ponedeljek, 10:45 – 11:30

Nuša Korošec

Torek, 11:35 – 12:20

Jasmina Zupanič

Ponedeljek,10:45 – 11:30

Branka Miličevič

Torek, 10.45 - 11.30

Barbara Ferš

Ponedeljek,11.35 - 12.20

Sandra Sep

Torek, 9:55 – 10:40

Katja Kokot Asani

Torek, 10.50-11.35

Marjan Kovačič

Četrtek, 10.50 - 11.35

Nuša Gradišnik

Torek, 8.50 - 9.35

Darko Kobovc

Torek, 9.55 - 10.40

Maja Kaiser Lenhart

Sreda, 10.45-11.30

Janko Stergar

Petek, 7.15-8.00

Branko Mihalič

Torek,8.50 - 9.35

Zvonko Ferčec

Torek, 9.55 - 10.40

Horvat Tanja

Ponedeljek, 10.45 - 11.30

Tonejc Tanja

Petek, 8.50-9.35

Katja Horvat

Ponedeljek,11.35-12.20
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DOPOLDANSKE GOVORILNE URE
UČITELJ
Martina Markoli

Ponedeljek, 11.00 - 11.45

Katja Letnik

Petek, 12.00 - 12.45

Sara Grašič

Sreda, 11:00 11:45

Dolores Kuplen

Četrtek, 11:00 -11:45

Aleksandra Šeneker

Sreda, 11.00 -11.45

Darinka Zorec

Sreda 9.00 - 9.45

Marinka Javornik

Sreda 12.00 - 12-12.45

Irena Špur

Petek, 10:00 -10:45

Dolores Blažon

Sreda, 11.00 - 11.45

Irena Brbre

Sreda, 10.00 - 10.45

Alenka Žnidarič

Torek, 11.00 - 11.45

Breda Bertalanič Stergar

Ponedeljek, 11:00 -11.45

Tina Grkinič

Ponedeljek: 11.00 - 11.45

Irena Gosak Zakeršnik

Torek: 11.10 - 11.55

Barbara Kežmah

Torek: 12.00 - 12.45

Aleksandra Milošič

Ponedeljek, 11.00 -11.45

Alenka Corso

Petek, 10.00 - 10.45

Helena Gril

Ponedeljek 11.00 - 11.45

Ljubo Miličevič

Ponedeljek, 11.00 -11.45

Sara Dravčbaher

Petek 10.15 -11.00

Zvonka Zajko -Valdhuber

Torek 12.00 -12.45

Selma Kovač

Petek 10.00 -10.45
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DOPOLDANSKE GOVORILNE URE
UČITELJ
Tina Žumbar

Torek, 10:00-10:45

Zvonko Pušnik

Torek 10.00-10.45

Tamara Orlovič

Petek, 11:00 – 14.45

Beršnjak Nina

Četrtek, 11.00 -11.45

Vodušek Janja

Petek, 11.00 - 11.45

Felicijan Lilijana

Torek, 11.00 - 11.45
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TELEFONSKE ŠTEVILKE
Tajništvo:
Elektronski naslov šole:
Spletna stran šole:

(02) 429 25 21
osgusi@guest.arnes.si
http://www.osgusi.si

ravnateljica Milojka Sevšek

429 25 22

pomočnica ravnateljice Darinka Ploj

429 25 27

pomočnica ravnateljice, vodja PP Cvetka Kovačič

429 25 30

pomočnica ravnateljice, vodja MS Irena Čebular

429 25 30

pomočnica ravnateljice, vodja POPP Pegi Zakrajšek Stergar

429 25 26

pomočnica ravnateljice, vodja DAS Anja Ferlin

429 57 00

socialna delavka Darja Krstič Podgor

429 25 28

računovodkinja Tatjana Polanec

429 25 24

Comp@s; Suzana Žunko Vogrinc

041 335 828

DRUGI POMEMBNI NASLOVI IN ŠTEVILKE:
Dom Antona Skale, Majcingerjeva 37

429 57 00

Zavod za Šolstvo OE Maribor

320 80 50

VDC Polž, Rapočeva 13

320 86 50

VDC Sožitje, Cesta proletarskih brigad 79

420 78 37

VDC Sonček, Cesta XIV. divizije 48

480 06 80

Društvo Sožitje, Trubarjeva 15

252 78 88

Društvo za cerebralno paralizo, Trubarjeva 15

252 25 78

Zdravstveni dom Maribor

228 62 00

Dispanzer za pedopsihiatrijo, Vošnjakova 4

228 62 00

Svetovalni center, Lavričeva 5

251 26 81

Republiški zavod za zaposlovanje, Gregorčičeva 37

252 53 71

TOM — telefon za otroke in mladostnike

080 12 34
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Pripravila Milojka Sevšek
Uredila: Iva Flisar
Maribor, oktober 2021
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