
   

             
 

 

Končno poročilo o opravljeni operaciji   
Začetek operacije: 1. 4. 2017 

Zaključek operacije:  30. 11. 2017 

 

Udeleženec: Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj 

Izvajalec operacije: učiteljica  začetnica  Nika Lampret 

 

 

Zap. 

št. 

Naziv aktivnosti naloge Rezultat 

1. Hospitacije pri pouku 

slovenščine 

- opravljene hospitacije pri pouku slovenščine 

- seznanitev s fazami učne ure 

- seznanitev s pripravo učencev na govorne 

nastope 

- seznanitev s pripravo učencev na pisanje 

poustvarjalnega besedila 

- seznanitev z merili in kriterijem ocenjevanja 

poustvarjalnega besedila 

- seznanitev z ocenjevanjem poustvarjalnega 

besedila 

- seznanitev z ustnim ocenjevanjem 

 

2.  Opravljanje samostojnih 

učnih nastopov pri 

slovenščini 

- priprava na učne nastope 

- opravljeni učni nastopi pod mentoričinim 

vodstvom  

- opravljeni nastopi za strokovni izpit 

- evalvacija učnih nastopov 

 

3.  Poučevanje slovenščine 

kot tujega jezika 

- pouk slovenščine kot tujega jezika 

- priprava gradiva za pouk slovenščine kot tujega 

jezika 

- utrjevanje usvojenega znanja 

 

4. Sodelovanje na sestankih 

aktiva učiteljev 

slovenščine 

- seznanitev s časovno razporeditvijo učne snovi 

- seznanitev s potekom dela aktiva 

- seznanitev s Cankarjevim tekmovanjem 

 

5. Delo v jutranjem varstvu - seznanitev s potekom dela v jutranjem varstvu 

- priprava učencev na pouk 



6.  Delo v oddelkih 

podaljšanega bivanja 

- seznanitev s potekom delo v oddelkih 

podaljšanega bivanja 

- pomoč pri opravljanju domače naloge in 

samostojnem učenju 

- spremstvo na kosilo 

 

7.  Učna pomoč - izvedba učne pomoči 

- priprava dodatnega gradiva 

- svetovanje učencem o učnih tehnikah 

 

8. Sodelovanje na skupnih 

govorilnih urah 

- seznanitev z delom s starši 

- seznanitev s pripravo individualiziranega načrta 

dela 

9.  Prisotnost na pedagoških 

konferencah in jutranjih 

sestankih 

- seznanitev s pripravo na novo šolsko leto 

- seznanitev z dogodki na šoli 

- seznanitev s podeljevanjem statusov  

športnika/umetnika 

 

10. Spremstvo učencev - spremstvo učencev na dejavnosti (tehnični dan, 

kulturni dan, športni dan ipd.) 

- seznanjanje z normativi za spremstvo 

 

11.  Nadomeščanje 

manjkajočih učiteljev 

- opravljena nadomeščanja različnih predmetnih 

področij 

- sodelovanje z drugimi učitelji 

 

12. Sodelovanje na študijski 

skupini za predmetno 

področje slovenščine 

- pridobitev znanj o formativnem spremljanju 

pouka 

- izmenjava dobrih praks pouka 

- pridobitev informacij o možnosti dodatnega 

izobraževanja 

 

13. Druge dejavnosti - sodelovanje pri izvedbi projektov Hiška 

eksperimentov, Tradicionalni slovenski zajtrk 

- pomoč pri popisu za leto 2017 

 

14. Priprava na strokovni 

izpit za področje vzgoje 

in izobraževanja in 

pristop k strokovnemu 

izpitu 

- seznanitev  z zakoni in predpisi na področju 

osnovnošolskega izobraževanja 

- seznanitev z državno ureditvijo Republike 

Slovenije in Evropske Unije  

- opravljen strokovni izpit 

 

 

 

 


