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Porolilo o delu v Solskem letu 2018/2019
Organizacija dela
Porodilo ob zakljudku Solskega leta 2018/2019 se nanaia na realizacijo LDN z vidika
obsega, vsebin in organizacije vzgojno-izobraZevalnega dela. Letni delovni nadrt za Solsko leto
201812019 je sprejel svet zavoda2T . 9. 2018 na svoji prvi seji v Solskem letu.
Osnovni pogoji delovanj a zavoda se tekom Solskega leta glede obsega, vsebin in
organizacije dela niso spreminjali in ne odstopajo od predvidenih z LDN.
Zavodje bil organiziran kot centralna Sola v Gabrovki, s podruinidno Solo na Dolah pri

Litiji in enoto vrtca eebelica.
V Solskem letu 2018/2019 je bilo ob zadetku Solskega leta na Soli 205 udencev. Ob
zakljudku leta je bilo 204 udencev. V Gabrovki je bilo 132 udencev, na Dolah pa 73. lmajali
smo 2,72 oddelka podaljSanega bivanja v Gabrovki in 1,22 oddelka na Dolah. Izvajali smo
oddelek jutranjega varstva za udence 1. razreda v Gabrovki in na Dolah. V vrtcu >Cebelica<

je

bilo v Solskem letu 2018/2019 rpisanih skupaj 72 otrok, 56 v Gabrovki v treh kombiniranih
skupinah in eni homogeni skupini l. starostnega obdobja. Na Dolah smo imeli v enem
kombiniranem oddelku 16 otrok.

Materialni pogoji
Materialni pogoj i so bili ustremi. Financiranje s strani MIZS in ustanoviteljice je bilo relativno
tekode in v okviru nadrtovanega. Investicije in investicijsko vzdrtevanje smo opravljali
prete7no iz lastnih sredstev. Investicijska sredstva in sredstva za investicijsko vzdrZevanje so
od leta 2013 skoraj ukinjena. Pred zadetkom Solskega leta, smo izvedli najnujnejSa vzdrZevalna
dela in menjavo opremo iz lastnih sredstev. Na enak nadin smo izvedli vzdrLevalna dela in
nabavo opreme po zakljudku pouka v tem Solskem letu.
Pogoji za pouk na matidni Soli Gabrovka so bili primemi. Se vedno nimamo ustreznih
postajali5d za Solske prevoze. Skb za v.rmost predstavlja precejSnjo dodatno kadrovsko
obremenitev.
V Soli na Dolah so bili pogoji podobni kot v preteklem letu. Od zadetka meseca maja
2019 dalje smo vse udence vozili na matidno Solo v Gabrovko, kjer je potekal pouk v
nespremenjenih oddelkih. S tem smo sprostili prostore za obnovo in dograditev Sole na Dolah.
Ob zakljueku Solskega leta smo v Gabrovki odprli novo zgradbo za vrtec z dvema
oddelkoma. Uporabljati smo jo zadeli na zadetku Solskega leta 2018/19. Spomladi leta 2019
smo preteZno iz lastnih sredstev, z manj5im prispevkom ustanoviteljice, uredili otrolko igriSde
pri novem vrtcu.
Za potrebe pouka v Soli smo dokupili didaktidni material in udil4 skladno z izkazanimi
potrebami in zmoinostmi. Lastne prevoze smo urejali z dvema kombijema. V mesecu maju
smo s sredstvi ustanoviteljice zamenjali izrabljen kombi za izvajanje Solskih prevozov.
Altobusne prevoze sta opravljala zunanja izvajalca - Avtoprevomi5tvo Sandi Kra5evec, s. p.
in Miroslav Zupan s. p.
Z lastnimi sredstvi smo skrbeli za pogoje dela. Kljub ukinjanju investicijskih sredstev s
strani ustanoviteljice smo vedino iz lastnih sredstev investirali najnujnejse v zgradbo in opremo.
Nabavili smo: ved stacionamih radunalnikov, LCD projektorjev in prenosnih radunalnikov.

Kadrovska situacija
Kadrovski poloZaj je bil relativno dober. Ob zakljudku Solskega leta (31 . 8. 2019)je bilo
zaposlenih 56 delavcev, l5 tehnidnih in administrativnih delavcev ter 43 pedagoSkih delavcev.
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Od tega sta bili dve delavki na porodni5kem dopustu. Ena strokovna delavka je
dopolnjevala obveznost na drugem zavodu (Gimnazija Litija), prav tako pa ena strokovna
delavka pri nas dopolnjuje delovno obveznost (surdopedagoginja). Logopedsko dejavnost smo
zagotavljali preko pogodbe z nadomestno logopedinjo. Osem delavcev je bilo zaposlenih za
krajSi delovni das; Ena zaradi delne invalidske upokojitve, Stirje zaradi obsega dela, dve delavki
sta imeli manjSo delovno obveznost od polne, en strokovni delavec je bil zaposlen za kraj5i
delovni das na projektu.

Pregled in vsebina vzgojno-izobraievalnega dela

1.

Solski koledar
Predvideni Solski koledar ministrstva in koledar po LDN smo izvedli v okvimo
predvidenih rokih in z nadrtovanimi vsebinami in dejavnostmi.
'189
Skupno smo nadrtovali
dni dela z udenci (z 9. razredom 182), od tega 174 dni pouka
(9. razred 167) in po 15 dni dejavnosti na oddelek (Sportni, kultumi, naravoslovni, tehniSki
dnevi ...). Izvedli smo 3 delovne sobote.

Znotraj nadrtovanih dni so bili izvedeni tudi ekskurzija v Obpanonske pokajine
(Steklama Rogaika Slatina, Rogatec - muzej na prostem, Olimlje), poudevanje na terenu,

ogledi, bivanje v CSOO BreZenka ter letna Sola v naravi na Debelem rtidu.
Izvedli smo nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu. Poleg tega smo izvedli tudi
poskusno nacionalno preverjanje znanja v 3. razredu (SLJ, MAT).

2.

Pregled in obseg pouka
Pri nadrtovanju dejavnosti smo upoStevali nadrt izrabe posameznih dni v tednu za
razlidne dejavnosti. Na tak nadin naj bi dosegli enakomemo rcalizacijo ur pouka posameznega
predmeta. Kljub temu prihaja do odstopanj zaradi nepredvidenih okoliSdin, kot so bolni5ka
odsotnost, nepredvideni dogodki, povezani z naravnim okoljem, prevozi ... Realizacija ur
pouka je 100,04 %, (v Gabrovki 100,05 %, na Dolah 100,04 %). Po metodologiji zbiranja
podatkov OR porodila (MIZS) so vrednosti: Gabrovka 99,87 %o, Dole 99,79 %.
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Realizacija pouka

3.

lzbirni predmeti
Poleg obveznih ur po predmetniku smo izvajali tudi obvezne izbime predmete (11
skupin - 6 v Gabrovki in 5 na Dolah). Sistem ponudbe izbimih predmetov zagotavlja relativno
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ugodno ponudbo izbimih predmetov.
naslednje izbime predmete:

o
o
.
.
o
o

V

Solskem letu 2018/2019 smo

v Gabrovki izvajali

nem5dina

likovna snovanja I, II, III
matematidne delavnice 7, 8, 9
Sport zazdravje
obdelava gradiv - les
turistidna vzgoja

Na Dolah smo izvajali izbime predmete:
likovno snovanje
obdelava gradiv - les
radunalni5tvo - omreZja
FrancoSdina
nemSdina

.
r
o
o
o

V okviru ponudbe dejavnosti razSirjenega programa smo izvajali tudi neobvezni izbimi predmet
radunalnistvo v 2. triletju na Dolah, predmet radunalni5tvo v 2. triletju v Gabrovki, neobvezni
izbimi predmet tehnika v 2. triletju v Gabrovki (v 2 skupinah) in neobvemi izbimi predmet
tehnika v 2. triletju na Dolah (v 2 skupinah). Zaradi sodelovanja v poskusu smo izvajali tudi
obvezni prvi tuji jezik anglesdina v l. razredu v Gabrovki in na Dolah (namesto neobveznega
izbimega 1. tujega jezika).

4.

Diferenciaciia

Pri vseh predmetih smo izvajali notranjo diferenciacijo.
Pouk v manj5ih udnih skupinah je potekal v kombiniranem oddelku 4' in 5. razreda na
Dolah pri matematiki in slovensdini. Pouk v manjsih udnih skupinah je potekal v kombiniranem
oddelku 6. in 7 . ruzteda na Dolah pri matematiki, slovenSdini in tujem jeziku angleSdina. Delo
v manj5ih udnih skupinah je omogodilo lodeno poudevanje posameznih razredov znotraj
kombiniranega oddelka.

5.

lndividualna in skuPinska pomoe
Za tdence s primanjkljaji in nadarjene udence smo izvajali individualno in skupinsko
pomod (lSP). Primanjkljaje smo odpravljali z nudenjem udne pomodi ved udencem pri
specifidnih udnih teiavah. Skozi celo letoje bila nudena skupinska pomod udencema 8' razreda
pri razlidnih predmetih. ISP za nadarjene smo izvajali individualno in v dveh skupinah: na
likovnem podrodju in v skupini z razlidnimi podrodj i. Skupini ISP za nadarjene sta delovali
skozi celo leto. V okviru svetovalnega dela je pedagoginja opravila tudi individualno in
skupinsko pomod za skupine udencev in individualno.

6.

Dopolnilni in dodatni pouk
Dodatni in dopolnilni pouk smo prilagodili izvajanju v poskusu RaP. Z organizacijskega
vidikaje bila sprememba v dasu izvajanja. Vedino urje bilo nadrtovanih in izvedenih v preduri,
dvakrat po pol ure. Za udence s teZavami na posameznih predmetnih podrodjih smo izvajali
dopolnilni pouk predvsem pri sloven5dini, matematiki, tujem jeziku angle5dini in tudi pri drugih
predmetih po potrebi.
Za u ence, ki so Zeleli razSiriti in poglobiti znanje na dolodenem predmetnem podrodju,
smo organizirali dodatni pouk; izvajali smo ga pri sloven5dini, matematiki in angleSdini.
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Realizacija nadrtovanih ur dopolnilnega in dodatnega poukaje bila 100 %. Oblikovale
so se skupine po izkazanih potrebah, se med seboj prekrivale in lodeno vodile v dokumentaciji
razlidnih oddelkov.

Realizacija DDP
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Nekoliko ved ur smo namenili dopolnilnemu pouku.

Realizacija DDP
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Po podrodju izvajanja sta prevladovala matematika, slovenSdina in tuji

7.

jezik angleSdina.

Dodatna strokovna pomol in uena pomoe
Za udence z odlodbami za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami smo izvajali dodatno
strokovno pomod (DSP) za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, ki so jo izvajale
pedagoginje (sistemizirane ure), in udno pomod, ki so jo izvajali uditelji posameznih
predmetnih podrodij (nesistemizirane ure). Dodatno strokovno pomod smo izvajali po odlodbi
za23 ud,encev v Soli (l 1,27 %) in 3 otroke v vrtcu (4,16 %o). Sistemizirana DSP v Soli je bila
izvedena 94,2%o (1735 pedago5kih ur).
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Izvedli smo 87,5 ur udne pomodi, kar predstavlja 82,6Yo rcalizacijo.
Realizacija udne pomodi je ugodn4 saj na izvajanje vpliva izvajanje programa po LDN,
z dogodki, dnevi dejavnosti, izostanki udencev in odsotnost uditeljev. Poleg tegaje ena udenka
udno pomod koristila po potrebi. Udno pomod izvajajo uditelji predmetov poleg svoje redne
obveznosti. Upraviden- stio5ke pokriva MZS na podlagi realizacije in sprotnih porodil. Stroske
izvajanja DSP v vrtcu na podlagi zahtevkov pokrije obdina.
Delo z otroki s posebnimi potrebami, ki 5e nimajo odlodbe,je izvajala tudi pedagoginja
v okviru svetovalnega dela.

S.

SoIsIrfoDisk

Udenci so radi in redno obiskovali pouk. V povpredju je bilo na Dolah manj izostankov
kot v preteklem letu, v Gabrovki pa ved. Precej je bilo tudi kori5denja napovedanih odsotnosti.
Obisk v Solskem letu je 95,36 %, v Gabrovki 95,2 Vo, na Dolah 95,5 %.

Obisk po razredih
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9.

Ocenjevanje

En udenec ni napredoval v vi5ji razred. Uspehje 99,51 %. Neocenjenih udencev ni bilo.
Povpredna ocena je bila 4,17, v Gabrovki 4,25, na Dolah 4,08.
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Povprcё nc ocene rЯ 7redOV so se gibale rned 3,69(7 razred na Dolah)in 4,49(3 razred

v GabЮ vki)

Povpreina ocena po razredih
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Pri posameznih predmetih so se ocene gibale med 3,20 (dri.. in dom. kultura ter etika)
do 5,00 (matematidne delavnice).
Na Dolah je bila najniZja popredna ocena pos.rmeznega razreda pri DKE, MAT in ZGO,
v 8. razredu (2,5). Najvi5ja (5,0) je bila v 8. pri LUM, LS, OGL ter v 9. pri GUM in LS. V
Gabrovki je bila najniZja povpredna ocena posameznega razreda pri FIZ v 9. razredu in TJA v
7. (3,40). N,ajvi5ja je bila pri izbimih predmetih (5,00), pri NI (9. r.), OGL (8. in 9. r.), MD (7.,
8. in 9. r.), SZZ 1S. in e. r.;.

Povpretna ocena po predmetih
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Udenci v

l

in 2. razredu so ocenjeni opisno.
(Priloge: Osnovni podatki. Osnovni podatki za iolo in razrede. Poroiilo o ocenah po
predmetih in razredih.)
10. Raziirjeni program

v obveznem programu in
programa
v
OS<.
Za
izvedbo
triletnega poskusa je bilo
preizkusanje koncepta raziirjenega
izbranih l9 osnovnih 3ol.
Raz3irjeni program (podalj5ano bivanje, jutranje varstvo, neobvezne izbime predmete,
interesne dejavnosti, dodatni pouk, dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomod) smo
izvajali drugade kot v preteklih letih, predvsem z organizacijskega staliSda. Vedji poudarek je
bil dan gibalnim aktivnostim otrok.
Za organizacijo skupin in dejavnosti smo upo5tevali prijave k neobveznim izbimim
predmetom, jutranjemu varswu in podalj5anem bivanju. Znotraj posameznega sklopa smo
izvajali tudi vsebine in dejavnosti neobvemih izbimih predmetov. Pouk sklopaje potekal skoraj
enako in v enakem obsegu kot pri neobveznem predmetu. Predmet se ni ocenjeval.
V okviru podrodja kultura in tradicija smo izvajali dosedanja otroSki in mladinski pevski
zbor. Dejavnostje potekala v Stirih zborih (2 na Dolah, 2 v Gabrovki, OPZ v Gabrovki je vadil
v dveh skupinah). S svojimi todkami so se vkljudevali na prireditve v Soli, kraju in obCini.
Za utence, ki so prijavljeni v podaljSano bivanje, smo pripravili dejavnosti, primerljive z
dejavnostmi dosedanjega podaljsanega bivanja (samostojno irlali sodelovalno udenje, igra in
samostojno nadrtovanje prostega dasa, medvrstnisko, medgeneracijsko in mednarodno
sodelovanje) in varstvo do dogovorjenega das4 ko so odhajali iz Xole. Za udence vozade in
ostale smo organizirali varstvo vozadev ter jutranje in popoldansko deZurstvo zz zagotavljanje
vamosti. Za udence l. razreda v Gabrovki smo organizirali skupino >RaP< namesto jutranjega
varstv4 ki je vsak dan potekala od 6.25 do zadetka pouka. Vkljudeno je bilo 22 udencev l.
razreda v Gabrovki (95,65 %) in l0 udencev (71,4%) na Dolah. V skupino smo povabili tudi
udence 2. in 3. razreda.
Potrebe po podalj5anem bivanju so s prijavo sporodili star.ii 76 otrok v Gabrovki (100 %)
in 49 (100 %) na Dolah. To je predstavlj alo 2,72 oddelka za udence od 1. do 5. razreda v
Gabrovki in 1,22 oddelka na Dolah. Tudi v okviru Rap smo udencem omogodili, da so se udili,
opravljali domade naloge in druge obveznosti madilne za OPB. Sodelovali pa so tudi pri
in drugih dejavnostih motraj poskusa. ias trajanja: I 1.30t<uttumitr, Sportnih, u..t"iSt
Na Soli smo izvajali poskus >Uvajanje tujega jezika

it

16.30.

Precej5nje teZave smo imeli okrog Stevildnosti skupin in zagotavljanja dovolj velikega
hkmtnega Stevila dejavnosti za pokrivanje vseh interesov udencev.
Ves raziirjeni progrurm osnovne Soleje razdeljen na 3 podrodja: zdravje, gibanje in dobro
psihidno in fizidno podutje otrok; kultura in tradicija ter druge vsebine in dejavnosti, povezane
z obvemim in razlirjenim programom Zivljenja in dela 5ole.
Vsako podrodje je razdeljeno na ved sklopov (gibanje, tehnik4 zdravje, prehrana ...).
Posamezni sklopi in dejavnosti so nadomestili sedanje neobveme izbime predmete, interesne
dejavnosti, podalj5ano bivanje ter individualno in skupinsko pomod.

Gibanje in zdrauje za dobro psihitno in fizitno poCutje
Gibanje (GiB):

.

o

o
o
o

gibanje za dobro podutje
gibanje za boljSo gibalno uCinkovitost
korektivna vadba

Ples (GiB-PL)
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Ples

Kosarka (Gib-KoS)

Zlali sondek (pohodi, rolanje, sankanje)
Hrana in prehranj evanj e
. Prehranjevanje in kultura prehranjevanja (PrE-KuP)
o Iz kuhinje di5i
Zdravje in vamost
. Kolesarski izpit (5. razred, tedajno izvajanje)

.
r
o
r

Prva pomoa
Pomavanje sladkome bolezni
Zdravje in vamos! varovanje, igra, gibanje, poditek
I 12 (Gasilci)

Kultura in tradicija
Kultura, umetnost in dedi5dina
. Kultura umetnost in tradicijq gledali5de (KuD-Gle)
o Mali umetnik

o
o
o
.
o
o
o
o
o
o
o
.
o

Slikarije

Likovni eksperimenti
Uswarjalnice
Tehnika (NIP)
Eko ustvadanje

Zeleni prstki
Naredi sam
OtroSki pevski zbor
Mladinski pevski zbor
Ansambel
Bralne urice
Rodne spretnosti
Bralna znadka

Kultura sobivanja

o
o
o
o
o
.
o

Raziskujem svet
Moj domadi kraj
Igra (KoSJgra)

Ustvarjalnice
Jezikovanje
Promet

Prostovoljci

Tuji jeziki
Vsebine iz

tivljenja in dela osnovno \ole

Samostojno in sodelovalno udenje
Ulenjeje QL
Radunalni5wo (NRA)

o
o
.
o
o
.
o
o
.
o

Logidna poSast
Gubamo moZgane
Berem rad
Branjeje znanje
Lego

Tekmovanja

Dopolnilni pouk
Dodatni pouk
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Igra in samostojno nadrtovanje prostega dasa

.
o
o
o
o
.

ISra

Konstruktor
Z igro do manja
Prosta igra
Ustvadalna igra
(S)prosti das

Medvrstni5ko, medgeneracijsko in mednarodno sodelovanje

.
.
.
o
o
o
o
.

Igra CAP

CAP
Klepetalnica
Spoztavajmo se
Igra vlog
Solski radio
Sobka skupnost
ISrajmo se

11. NPZ

Nacionalnega preizkusa znanja (NPZ) se je udeleZilo 2l udencev 6. razeda in 15 (14)
udencev 9. razreda z obeh 5ol.
Udenci 6. razreda so pisali NPZ iz matematike, sloven5dine in tujegajezika angle3dine.
Udenci 9. razreda so pisali iz matematike, slovenSdine in likovne umetnosti. DoseZki so
predstavlj eni v preglednici.

DoseZki v 6. razredu so bili pri sloven5dini in angle5dini niZji od slovenskega povpredja,
pri matematiki pa so bili nad slovenskim povpredjem.

Siron
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Doseiki na NPZ, 2. triletre

60,00

5000
4000
30■ 0
20,∞
10,00
0.00

Sioven

ha

Angleiaina

V 9. razredu pa so bili doseZki udencev pri sloven5dini nad, pri matematiki in likovni
umetnosti pa nekoliko pod slovenskim povpredjem.
Doseiki na NPZ,3 tri:etle

60,00
50,00
40,00

3の 0
20.00
10,00
0,00

SIoven

ina

Maternatika

Pr.dm.l

Izvedene so bile analize na ravni predmetov, raaedov, oddelkov in posameznih udencev v
okviru aktivov in uditeljskega zbora. Sprejete usmeritve bomo uporabljali v tekodem in
naslednjih letih. Sintezna analiza je samostojen dokument.
12. Dnevi dejavnosti

Izvedli smo vse dneve dejavnosti, predvidene z LDN. V dneve dejavnosti smo
vkljudevali in izvajali kroskurikulama podrodja, kijimje teZko najti mesto pri rednem pouku,
in se hlrati poskuiali pribliZati viziji Sole. Podrodja, ki smo jih vkljudevali, so bila: problemi
odraSdanja, zdravje in gibanje, ekologija, energetika, prometna vzgoja ter druZbeni problemi in
doZivljanje kulture. Skozi vedino dni smo udencem omogodali poklicno informiranje,
omogodili smo jim ogled neposrednega proizvodnega okolja: ogled proizvodnih obratov.
Pripravili smo trznico lokalnih izdelkov in pridelkov. S sodelovanjem in udeleZbo smo izkazali
solidamost do drugih. V okviru kultumih dni smo se ukvarjali z mladimi in nadrtovanjem
prihodnosti.
Udencem smo omogoiili tudi ekskurzije in pouk na terenu, zunaj Sole. Udenci 1. triletja
so obiskali knjiZnico in muzej v Litiji. 2. triletje si je ogledalo zbimi cenrer KSP v Litiji in
Rudnik Sitarjevec, obiskali so tudi Postojno, Postojnsko jamo in Predjamski grad. Za udence
Str● l112
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6.-9. razteda matidne in podruinidne Sole smo izvedli enodnevno ekskurzijo v Obpanonske
pokrajine (Steklama Rogaika Slatina, Rogatec - muzej na prostem, eokoladnica Olimje).
Ogledali so si distino napravo v Trbovljah in zbimi center NeZa. V okviru tehniSkih in
naravoslovnih dni so se ukvarjali z gibanjem, zdravo prehrano, zasvojenostmi, pastmi
odraidanja, spolnostjo, energijo in ekologijo. UdeleZili so se >Dneva odprtnih vrat Solskega
centra Novo mesto(. Obiskali so Muzej iluzij in Hiso eksperimentov.
V okviru kultumih dni so si ogledali gledali5ke predstave: Skat Kuzma, Erazem in
potepuh v KC Janeza Trdine v Novem mestu, ogledali so si gledali5ko predstavo Romeo in
Julija v Cankarjevem domu, obiskali Solski muzej z delavnico Udna ura na5ih dedkov in babic,
obiskali mestni muzej z delavnico Kdo so muzejski strokovnjaki, obiskali drZavni zbor in si v
okviru udne poti pogledali najpomembnej5e ustanove v prestolnici. Obiskali so pridelovalce
hrane na kmetiji. Ukvarjali so se z okoljem in ekologijo.
V sodelovanju z Gasilskimi druitvi Dole smo organizirali vajo v evakuaciji. Vsi udenci
so sodelovali v delavnicah >Ustvarjalni in solidamir< in na tak nadin s svojo ustvarjalnostjo
obogatili Solski sklad. Na Sportnih dneh so plavali, smudali, sankali, se udeleZevali pohodov in
razlidnih Sportnih iger.
V okviru dni dejavnosti so se udenci povezovali tudi s sosednjimi Solami na sredanju
podruZnic ob dolini Sopote. Tokrat smo sredanje organizirali mi na Dolah. Zaradi predvidene
selitve udencev v Gabrovko zaradi prenove Sole na Dolah smo izvedli dogodek v zgodnjem
pomladanskem dasu (24. 4.).

naravi
Za udence 5. in 6. razreda (46 udencev) je bila organizirana letna
13. SoIa v

v naravi od 15.
do 19. 10. 2018 na Debelem rtidu s poudarkom na udenju plavanja in udenju v posebnih pogojih.
Naravoslovna Sola v naravi za&ence 7 . raneda (23 udencev) je potekala od 28. 1. 2019
do 1.2.2019 v CSOD v domu >BREZANKA( v Piranu. Spremljevalki sta bili Maja Bahor in
Ksenija Pavlin.
14. Usposabljanje za voZnio

Sola

s kol*om

Udenci 4. razreda so se v okviru rednega pouka pri druZbi, naravoslovju in tehniki ter
pri interesni dejavnosti seznanili s prometnimi predpisi. Znanje smo preverili s testom. Udenci
5. razlreda so imeli praktidno usposabljanje zz vohtio kolesa in opravili praktidni izpit.
Realiziranih je bilo 30 ur neposrednega dela z udenci (100 % realizacija).
15.

Plavalni teeaii

Za udence

l. in 2. razreda

smo organizirali plavalni tedaj prilagajanja na vodo in udenje

plavanja.
razredu smo od 30. 5. 2019 do 5. 6.2019 izvedli l0-umi tedaj, v drugem pa obvezni
20-umi tedaj od 6. 6. 2019 do 14. 6. 2019.
Tedaj privajanja na vodo smo izvedli tudi za najstarej5e otroke v vrtcu od 19. 4. do 26.

VL

4.2019.
Vse tedaje smo organizirali v bazenu v Smartnem pri

znaniu, sodelovanie na natedaiih
Organizirali smo naslednja tekmovanja v znanju na Solskem nivoju:
16. Tekmovanja v

o
.
o
o
r
r

Litiji.

matematidni kenguru (tekmovanje iz matematike)
za Cankarjevo priznanje (tekmovanje iz slovenSdine)
iz logike
za Stefanovo priznanje (tekmovanje iz frzike)
za Preglovo priznanje (tekmovanje iz kemije)
za Proteusovo priznanje (tekmovanje iz biologije)
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iz angle5dine
iz nemSkegajezika
iz zgodovine
iz geografije
v znanju o sladkorni bolezni
v prvi pomodi
iz Vesele Sole
Udenci so osvojili Stevilne pohvale
se uvrstili na nadaljnja tekmovanja.

.
.
o

in

bronasta priznanja. NajboljSi udenke in udenci so

Dve udenki sta dosegli srebmo Cankarjevo priznanje na obmodnem tekmovanju iz slovenidine,
en udenec srebmo priznanje na obmodnem tekmovanju v znanju zgodovine, ena udenka srebmo
priznanje na obmodnem tekmovanju v znanju geografije, en udenec srebmo priznanje na
drZavnem tekmovanju iz frzike, en udenec je dosegel srebmo priznanje na driavnem
tekmovanju v znanju o sladkomi bolezni. Trije udenci so dobili srebmo priznanje pri
tekmovanju Logidna posast. En udenec je dosegel srebmo priznanje za doseZek na drzavnem
tekmovanju v znanju nemikega jezika.
Na Sportnem podrodju so tekmovali v namiznem tenisu, koSarki, nogometu in atletiki.
Brali so za bralno znadko pri sloven5dini, anglesko bralno znadko in nemSko bralno
znadko. Tri udenke so bile zlate bralke. Sodelovali so na natedajih.
Sest udencev je bilo ob zakljudku Solanja vpisanih v zlaio knjigo Obdine Litija.

Prtreditve
Organizirali smo inteme prireditve in prireditve po oddelkih in razredih: prvi Solski dan
sprejem prvoSolcev, zakljudni slovesnosti za oba 9. rczredain zakljudno prireditev v Gabrovki
17 .

-

in na Dolah.
Vrtec je pripravil delavnice in sredanja za starse in stare star5e. Otroci so svoje doseZke
pokazali vrstnikom, starsem in drugim obiskovalcem. Zakljudna prireditev je bila izvedena v
telovadnici Sole za vse skupine. skupina zmaj(ki na Dolah so pripravili lodeno prireditev na
Dolah. Zaktjudki so se dogajali okog >Hi5ice iz kock<.
Na obeh Solah smo izvedli prireditve za vse udence, starse in ostale kajane: spominsko
slovesnost ob dnevu spomina na mrtve, prireditev za Solski sklad zjesensko trZnico, prireditev
ob kultumem prazniku skupno z zunanji izvajalci in ob dnew Lena
materinskem dnevu
(skupaj s KS), sredanje starej5ih oHanov in krvodajalcev, zakljudno slovesnost ob zakljudku
Solskega leta oz. ob dnevu drZavnosti.

r

Projekti
Program zdrauje y vdcu
Vsebine so bile Wete v vzgojno delo tako, da smo v vsakodnevnih dejavnostih
spodbujali zdrav nadin Zivljenja za otroke, zaposlene in tudi star5e.
Skrbeli smo zz zdravo in uravnoteZeno prehrano. Pri otrocih smo razvijali ustrezne
prehrambne navade.
Posebno pozomost smo posvedali zobni preventivi.
V tem sklopu smo izvajali tudi program Vamo s soncem, kjer smo posebno skrb
namenili zaiditi pred soncem.
V programu Pasavdek so se otroci seznanili z navadnostmi v prometu.

Mali soniek
V okviru programa Mali sondek smo izvedli l0-urni plavalni tedaj prilagajanja na vodo
v bazenu OS Smartno za najstarej5e otroke in osvajanje prvih korakov na..ueih p."d u.tcem.
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Zati

soneek
V okviru dejavnosti so udenci opravili pohode v okolico domadega kraja, rolanje in
kolesarjenje.

redSolska bral n a zn atka
V vseh skupinah smo skbeli za branje v okviru pred5olske bralne znadke.
P

Postopno prilagajanje Solskih novincev na Solsko okolje, ahivnosti za
Solske novince
Prirejali smo sredanja z vrstniki v Solskih prostorih in pri razlidnih dejavnostih. Glede
na to, da imamo v svoji sestavi Solo in vrtec, poteka projekt kar rutinsko, tako da postaja del
redne dejavnosti. Vodijo ga uditeljice 1. razreda Sole v Gabrovki in na Dolah ter vzgojiteljice
Vrtca Cebelica.

Zdrava Sola
Poudarek je bil na aktivnostih za vzdrievarle osnovne telesne higiene (zobje), gibanju
in gibanju na prostem (dodatne Sportne aktivnosti za vse otroke). Vodili smo akcijo spremljanja
distosti zob v sodelovanju z ZD Litija.
Skbeli smo za gibanje s poudarki na kvalitetnem preZivljanju prostega dasa. V ta namen
so bili izpeljani pohodi, Sportno sredanje otrok in starSev na Dolah in druge aktivnosti.
Nadaljevali smo z izvajanjem preventivnega programa pred zlorabami - CAP v 3.
razredu v Gabrovki in na Dolah ter NEON v 8. razredu v Gabrovki in na Dolah
Medgeneracijsko smo skrbeli za povezovanje otrok, starSev in krajanov. Organizirali
smo preventivne dejavnosti merjenja krvnega sladkorj4 holesterol4 misidne mase in test
vzdrZljivosti ter predstavitev preventivnih programov. V Solskem letu 201 8/19 je bila dejavnost
v septembru organizirana tudi na Dolah. Udence smo vzgajali k uZivanju zdravih Zivil in
pridobivanju zdravih prehranjevalnih navad ter vzgalali za varovanje zdravja pri aktivnostih v
naravi (vamost, varovanje pred Skodljivimi sondnimi Zarki, varovanje pred ugrizi klopov). K
aktivnostim smo povabili sta*e in krajane. Interes in udeleZba sta bila spodbudn4 dogodekje
postal Ze tradicionalen.
Shema Solsftega sadia in sveiega mleka
Tudi v tem letu smo izvajali aktivnosti v projektu Shema Solskega sadja. Projekr' ki ga
vodi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeZelj4 smo izvajali celo Solsko leto. Opravili smo
36 razdelitev lokalno pridelanega sadja in zelenjave. Projekt je bil voden s strani Zdrave Sole.

Poslrus ).wajanje tujega iezika v obveznem prcgramu in preizkusanie
koncepta raziidenega prognma v OSc.
Podatki o poskusu so v poglavju >Raz5irjeni program('
POGllM, (Krelitev kompetence Podietnosli in spodbuianie pro2nega
prehajanja med izobraZevaniem in okoliem v osnovnih Solah)
Sodelujemo v projektu >Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje proZnega
prehajanja med izobraZevanjem in okoljem v osnovnih Solah<. Skupaj z Zavodom RS za
Solswo, Pedago5ko fakulteto v Ljubljani, Pedago5ko fakulteto v Kopru, Gospodarsko zbomico,
Solo za ravnatelje, In5titutom JoZef Stefan, Zvezo kultumih dru5tev Slovenije in 180 osnovnimi
Solami. V projektu sodelujemo kot implementacijska Sola.
Namen projekta je razvoj didaktidnih pristopov in strategij ter podpomega okolja in s
tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih Solah, usmerjenega v izvajanje odprtega in
proZnega prehajanja med izobraZevanjem in okoljem:
v okviru modela pridobivanje izkuSenj za vedanje moZnosti zaposljivosti,

.
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predvsem pa raz.voj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresnidevanje konkretnih projektov ob
partnerskem sodelovanju s Solo in okouem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji
in z nevladnimi organizacijami.
ilani tima: Ksenija Pavlin, lja5a Brinovec Obolnar, Tadeja JesenSek, Nata5a Zupandid.
V Solskem letu 2018/19 smo se pripravljali na implementacijo modela, ki so garuzyile razyojne
5ole.

Ekologija
je
Sola
usmerjena k varovanju okolja na vseh podrodjih Zivljenja in dela. Nadaljevali
smo z vsemi dosedanjimi ekolo5kimi aktivnostmi.

Zbiralne akcije odpadnih snovi
Udenci so v okviru Solske skupnosti zbrali 13.640 kg (1391,00 €) starega papirja ter
velike kolidine plastidnih zamaikov (podarjeni za razlitne humanitarne pobude). Sredstva od
zbrarega papirja so bila podarjena Solskemu skladu. Lodeno smo zbirali tudi ostale odpadke:
biolo5ke, uporabljeno kuhinjsko olje, plastiko, steklo, plodevino, baterije, tonerje in kartu5e.
Prometna vamost
Po gradnji vrtca so se teiave okrog prometnega reZima v bliZini Sole in vrtca umirile. Se vedno
pa je velika teZava s parkiranjem, saj imamo veliko premalo parkimih mest.
Nere5ena je tudi problematika postajalisd za Solske prevoze.

Sohka skupnost
Udenci so podajali mnenja in predloge ter sodelovali pri realizaciji nadrtovanega.
Udenci so organizirani v okviru Solskega parlamenta. Ukvarjali so se s temo: solstvo in
Solski sistem - medsebojni odnosi. Izvedene so bile delavnice in razprave v okviru kultumega
dne. Udenci so svoje ugotovitve posredovali na otro5kem parlamentu.
Svoje predloge so udenci preko izvoljenih predstavnikov posredovali na obdinskem in
regijskem parlamentu, kjer so aktivno sodelovali. NaS predstavnik seje udeleZil tudi drZavnega
Solskega parlamenta v drfuvnem zboru.
V okviru dejavnosti spodbujajo zbiranje v ekoloikih in humanitamih akcijah, kot so
zbiranje starega papirj4 plastidnih zama5kov, ttezkov za udence, ki potrebujejo pomod ... V
tem letu so zbrali 160 zvezkov.

Kadri, izobraZevanje in razvoj
Posebna pozomostje bila posvedena vseZivljenjskemu izobra2evanju kadrov. Strokovni
delavci so si izbrali in se udeleZili izobraZevanj skladno s potrebo dela. Vsi strokovni delavci
so se lahko udeleZili Studijskih skupin za svoje predmetno podrodje. Za celoten uditeljski zbor
smo pripravili izobraZevanja na zavodu, tako da so se jih lahko udeleZili vsi strokovni delavci.
Izvedli smo izobraZevanje za vse strokovne delavce: Nidelna toleranca do nasilja: izzivi in
problemi.

Strokovni organi zavoda

.

Uditeljski zbor
Uditeljski zborje delal po svojem letnem nadrtu.
1

Wgojiteljski zbor
Seje sestal dvakrat. V vmesnem dasuje delo potekalo v okviru strokovnega aktiva.

st.oh
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Strokovni aktivi
So delali po svojih nadrtih. Sestajali so se po letnem nadrtu in po potrebi ob posameznih
aktivnostih.

2.

.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Solstra svetovalna sluiba
Solska svetovalna sluZbaje opravljala redno delo skladno z LDN:
vpis in sprejem otrok v 5olo,
poklicna orientacij4
osebno in skupinsko delo z udenci,
vodenje zbirk podatkov,
sodelovanje s starSi,
pedago5ko posvetovalno delo s strokovnimi delavci Sole in WE,
strokovno sodelovanje z vodstvom Sole pri nalogah nadrtovanja, spremljanja in evalvacije dela
5ole,
razvoj no-proudevalno delo,

strokovno izobraievanjein izpopolnjevanje,
ostala dela ter
nadrtovanje, spremljanje in evalvacija lastnega dela.

Poleg teh nalog je prevzemala dodatne naloge,
odnosih med udenci, prevzemala pobude starSev .. .

3.

ki so se pojavljale v delovanju

Sole,

v

SvetSole

Je opravljal redne naloge.

V sedanji sestavi opravlja delo

od januarja 2019.

4.

Ravnatelj
Je opravljal naloge iz LDN.
Dodatno delo je nastalo v zvezi usklajevanji okrog gradnje vrtca v Gabrovki.
Nepredvideno delo je predstavljalo tudi dodatno dopolnjevanje zakonsko predpisanih
dokumentov.

Sodelovanje s star5i in sodelovanje z okoljem

1. Svefsbrsev
Svet starSev se je redno sestajal. V Solskem letu 2018/2019 je obravnaval tekodo
problematiko, opozarjal na posebnosti opaZene s strani stariev okrog organizacije in izvajanja
dejavnosti. Ukvarjali so se z vamostjo otrok, pobudami star3ev in dogajanjem v okviru redne
dejavnosti 5ole. Precej5njo pozomost je posvetil tudi pripravi na prenovo PS Dole.

2.

Rocliteljski sestanki in govorilne ure, soderovanie s starsi
Roditeljski sestanki so bili izvedeni po nadrtu. Govorilne ure so bile izvedene po
programu v LDN.
Za star5e smo organizirali dejavnosti po programu Zdrave 5ole.
Star5i so aktivno delali v UO Solskega sklada in v dejavnostih, ki jihje pripravil.

3.

SoIsIri slrlad
Upravni odbor Solskega sklada je deloval v skladu s svojim progftrmom.
Solski sklad je deloval aktivno skozi celo Solsko leto. Z aktivnostjo posamemikov,
organizacijo prireditev, donacijami in zbiranjem sekundamih surovin v okviru Solske skupnosti
je zbiral sredstva. Zbrani denar je Upravni odbor Solskega sklada namenil nadstandardnim
dejavnostim, prevozu otrok in subvencioniranju stroikov dodatnega programa posameznikom.
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4.

Povezovanje z okoljem
Redno smo pripravljali prireditve in kulturne dogodke, ki so bili namenjeni tudi
kajanom. Sodelovali smo z gasilskimi druStvi (Gasilsko druStvo Gabrovka, Gasilsko dru5tvo
Dole, Gasilsko druStvo Tihaboj), Sportnim druStvom Dole in Sportnim druStvom Gabrovka,
DruStvom podeZelskih Zena Gabrovka in Dru5tvom podeZelskih Zena Dole, DruStvom oglarjev,
Kultumim druStvom Vendeslav Taufer Dole, Kultumim druStvom Fran Levstik Gabrovka
Lovsko druZino Dole, Lovsko druZino Gabrovka, DruStvom upokojencev Gabrovka in Dole,
DruStvom debelarjev Litija, RK Litija, Karate klubom Kensai Litija, Teni5kim klubom AS Litija
in Stevilnimi posamezniki, ki so se s svojim znanjem in energijo vkljudili v naie dejavnosti, kot
so lokalni pridelovalci sadja in zelenjave ter zdravsweni delavci in Stevilni drugi. Sodelovali
smo tudi s Krajevno skupnostjo Dole, Krajevno skupnostjo Gabrovka in Obdino Litija. Prav
tako smo sodelovali z Zdravstvenim domom Litija, In5titutom za varovanje zdravja, Zavodom
za zdravstveno varstvo Ljubljana, Policijsko postajo Litija, Osnovno Solo Litij4
Solo
-Osnovno
Smartno pri Litiji, CIPS Zagorje, Zavodom za zaposlovanje Litija, TEM iateZ, CSOD iebelica
... Izvajali smo tudi prakso za dijake in Studente. Tako smo sodelovali z izobraievalnim
centrom GEOSS, PedagoSko fakulteto v Ljubtjani, Pedago5ko fakulteto v Kopru, Srednjo
vzgoj itelj sko Solo Ljubljana, Solskim centrom Novo mesto, Srednjo gradbeno, lesarsko in
vzgojiteljsko Solo ter Srednjo medijsko in grafidno Solo Ljubljana.
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