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V šolskem letu 2021/2022 je PŠ Sorica obiskovalo 13 učencev, v dveh kombiniranih 

oddelkih in oddelku OPB. 

 

1. oddelek – 1., 2., 3. razreda je obiskovalo 7 učencev. Poučevala jih je učiteljica Monika 

Gasser 

2. oddelek – 4. in 5. razreda je obiskovalo 6 učencev. Do meseca decembra jih je 

poučevala učiteljica Tadeja Tolar, nato pa učiteljica Katarina Benedik. 

3. oddelek OPB je obiskovalo 13 učencev. Vodile so ga učiteljice Katarina Benedik, Sara 

Luznar, Tamara Gartner ter Polona Pintar in sicer 20 ur tedensko. 

 

Angleški jezik je v 4. in 5. razredu poučevala učiteljica Jana Kusterle, v 1., 2. in 3. razredu 

pa učiteljici Tadeja Tolar, kasneje pa Katarina Benedik. V 1. razredu kot neobvezen 

izbirni predmet, v 2., 3., 4. in 5. razredu pa je pouk angleščine potekal kot redni pouk.  

 

Plavanje sta poučevali učiteljici Ana Luznar in Monika Gasser.  

 

Knjižnico naj bi urejala knjižničarka s centralne šole v Železnikih ga. Uršula Bernik.  

 

Delo pedagoških delavcev je potekalo v skladu z njihovimi Letnimi plani dela, ki so bili 

predloženi ravnatelju.  

 

Realizacija pouka je bila 100,01 %, obisk pa 91,44%.  

 

Varstvo vozačev je bilo organizirano za učence od 1. – 5. razreda. Vodila ga je učiteljica 

Monika Gasser. Potekalo je od 7.40 – 7.55 ure. Prijavljenih je bilo 13 učencev od 1. – 5. 

razreda.  

 

Za šolsko malico in kosilo je skrbela ga. Andrejka Gartner, ki je opravljala dela kuharice in 

snažilke (skrajšan delovni čas – 6 ur). 

 

Na PŠ Sorica smo v skladu z učnim načrtom in predmetnikom organizirali po letnem planu 

načrtovane kulturne, športne, naravoslovne in tehniške dni.  

 

Interesne dejavnosti na PŠ Sorica so bile naslednje: 

 

Interesna 

dejavnost 
mentor urnik 

planirano število 

ur 
realizirano število ur 

Otroški pevski 

zbor 

Katarina 

Benedik 
sreda, 12.25 – 13.10 38  

38 ( od tega 9 ur v 

delovni obveznosti) 

Dramski krožek 

Tadeja 

Tolar/Katarin 

Benedik 

četrtek, 12.25 – 13.10 22 22  



Ročna dela 

Tadeja 

Tolar/Katarina 

Benedik, 

Monika Gasser 

torek, 12.25 – 13.10 23 23 

Ritmika 
Valentina 

Pintar 
petek, 13.15 – 14.00 25 25 

Športni krožek 
Valentina 

Pintar 
petek, 14.05 – 14.50 20 20 

Turistični 

krožek 

Bernarda 

Kejžar, 

Monika Gasser 

sreda, 13.40 – 14.25 
20 (v tretjem 

stebru) 
21 

Bralna značka 

Tadeja 

Tolar/Katarina 

Benedik, 

Monika Gasser 

po potrebi 2+2 2+2 

 

Urnik izvajanja smo skozi šolsko leto prilagajali glede na urnik pouka. 

   

 

Učenci PŠ Sorica so sodelovali na naslednjih tekmovanjih: 

- Branje za bralno značko  

- Eko bralna značka 

- Športni program Zlati sonček (1. – 3. razred) 

- Športni program Krpan (4. in 5. razred) 

- Cankarjevo tekmovanje 

- Kenguru,  

- Cici vesela šola. 

 

Prvi šolski dan smo imeli sprejem za prvošolčke, na katerem so nastopali člani dramskega 

krožka in pevskega zbora.  

 

Na PŠ Sorica smo bili v okviru centralne šole vključeni v projekt Shema šolskega sadja in 

Eko šola.  

 

 

Sodelovanje s strokovno službo 

 

Sodelovali smo po potrebi – predvsem z različnimi nasveti za delo v razredu in za delo z 

učencem, ki ima zaradi slepote odločbo. 

  

 

Sodelovanje s starši 

 

Dobro sodelovanje s starši uvrščamo med pomembnejše dejavnike dela na šoli.  

 

S starši se srečujemo na: 

1. Roditeljskih sestankih 

2. Pogovornih urah 

3. Predavanjih za starše 

4. Delavnicah za starše (ki so letos žal odpadla) 



5. Srečanjih ob različnih praznovanjih ter nastopih naših učencev 

 

 

Organizacija zdravstvenih pregledov 

 

Učenci 1. in 3. razreda imajo po zakonu obvezen sistematski pregled in cepljenje. Pregledi so 

potekali v dopoldanskem času v ZD Železniki. Na pregled in cepljenje so starši svoje otroke 

odpeljali sami.  

 

 

Tehnični kader na naši šoli 

 

Za prehrano otrok in zaposlenih ter čistočo šole je skrbela ga. Andrejka Gartner.  

Hišna dela je opravljal hišnik g. Uroš Šparove iz PŠ Selca, ki je zadolžen tudi za ostale 

podružnice OŠ Železniki.  

 

 

Sodelovanje z domačim krajem 

 

PŠ Sorica je tudi v tem šolskem letu sodelovala z domačim krajem in društvi, ki so v kraju: 

KS, TD, ŠD, PGD, RK, PD…  

S Prosvetnim društvom smo pripravili prireditev ob srečanju z dedkom Mrazom ter proslavo 

ob materinskem dnevu. 

Prireditev z dedkom Mrazom je bila organizirala preko spleta. 

S turističnim društvom smo pripravili darilca, ki so bila pohodnikom v Heblarje podarjena za 

spomin in srečo. 

 

Poleg tega so učenci sodelovali pri raznih delovnih akcijah v kraju, raznašali vabila in 

obvestila… 

 

Na šoli je potekal tudi verouk, ki je bil nekaj časa zaradi epidemije tudi prekinjen. 

 

 

 

Nakup opreme, osnovnih sredstev in učil ter vzdrževanja 

 

UČILA: / 

 

NAKUP OPREME: prenosnik in zvočniki (Monika in Katarina), mize za jedilnico 

 

VZDRŽEVANJE: ureditev prezračevanja v spodnjem razredu, kuhinji in kleti, v mesecu maju  

je dimnikar očistil dimnik, v mesecu juniju je serviser opravil servis peči. Januarja smo 

naročili kurilno olje. 

 

 

 

Sorica, 28. 6. 2022 

 

Zapisala vodja PŠ Sorica 

MONIKA GASSER 


