
PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017 
 
Poročilo dejavnosti učitelja začetnika 
 
 
DECEMBER 
Dejavnosti učitelja začetnika v mesecu decembru: 

- uvajanje v delo z ravnateljico in njeno pomočnico - potek dela na šoli, seznanitev z delovnim 
koledarjem, hišnim redom in drugimi dejavnostmi, seznanitev z razporedom načrtovanih 
aktivnosti v aktualnem mesecu,  

- pregled letnih priprav učiteljev (podrobneje matematiko in računalništvo),  
- dežurstvo v skupini OPB,  
- prisotnost na oddelčni učiteljski konferenci 
- dežurstvo v avli in glavnem hodniku pred začetkom pouka, med glavnim odmorom za malico 

in kosilo,  
- seznanitev z dokumenti šole,  
- določitev urnika delovnih obveznosti, 
- seznanitev z načrtom spremljanja pouka in aktivnega sodelovanja pri matematiki,  
- seznanitev z načrtom spremljanja pouka in aktivnega sodelovanja pri računalništvu,  
- pomoč pri urejanju elektronske dokumentacije 
- prisotnost pri JV in spremstvo učencev na zajtrk,  
- hospitacije pri urah matematike (7.r MUS, 9.r MUS, 8.r MUS in 7.C) in računalništva, 
- svetovanje učiteljem in drugim delavcem šole pri uporabi IKT,  
- dodatni učitelj pri uri NIP Računalništvo, 
- pomoč in svetovanje pri urejanju elektronske dokumentacije in pri IKT, 
- seznanitev z razporedom načrtovanih aktivnosti v aktualnem mesecu pri matematiki, 
- nadomeščanje v OPB in JV, računalništva, matematike 
- urejanje računalnikov v računalniški učilnici (posodobitve računalnikov),  
- izvedba individualne učne pomoči (učenec iz 6.razreda),  
- uvajanje v delo računalnikarja - urejanje šolske spletne strani, 
- izvedba dopolnilnega pouka matematike, 
- spremstvo učencev na kulturnem dan (Kino Dvor - ogled filma Novi mulc), 
- urejanje računalniške opreme, 
- pomoč v računovodstvu pri uporabi novega programa za obračun in pripravo položnic, 
- priprave na učne ure,  
- priprava učnih listov za pouk matematike,  
- dežurstvo na popoldanski prireditvi (Novoletni koncert), 
- udeležba na sestanku aktiva matematikov, 
- izvedba učne ure matematike v 6.r, izvedba učne ure v 6.r MUS, hospitacija pri matematiki 

7.r in analiza izpeljanih ur z mentorjem,  
- sestanek z ravnateljico za določitev urnika obveznosti v prihodnjih mesecih,  
- priprava postopkov za elektronsko arhiviranje dokumentacije,  
- prisotnost na individualni govorilni uri,  
- ogled dislocirane enote Jarše,  
- urejanje portala MDM. 

 
REDNE MESEČNE AKTIVNOSTI 

- izvedba učnih ur pri pouku matematike pod vodstvom mentorja (priprava na učno uro in 
predstavitev ure mentorju, izvedba ure, analiza učne ure skupaj z mentorjem) (dvakrat 
tedensko), 



- izvajanje dežurstva v času OPB (dvakrat tedensko), samostojno vodenje skupine, sodelovanje 
z učitelji razrednega pouka, 

- učna pomoč učno šibkejšim učencem s področja matematike med poukom 
- izvajanje učne pomoči (načrtovanje, izvedba, vrednostenje) in učna pomoč tujcu pri osvajanju 

osnovnih matematičnih pojmov,  
- spremstvo učencev iz dislocirane enote v glavno enoto, prisotnost v jutranjem varstvu in 

spremstvo na zajtrk. 
- nadomeščanja: pouka matematike, računalništva in OPB - z nadomeščanji je omogočen širši 

vpogled v VI delo, spoznavanje specifik po starostnih skupinah, 
- delo računalnikarja: računalniška podpora učiteljem pri vodenju in urejanju elektronske 

dokumentacije, pri pripravi izpisov, pri nastavitvah IKT opreme v učilnicah, pomoč pri rabi 
računalnikov, urejanje šolske spletne strani (posodabljanje in urejanje prispevkov), 

- pomoč učitelju matematike: pri popravljanju preizkusov znanja in delovnih zvezkov, priprava 
gradiv za pouk matematike (učni listi, demonstracijski material, preverjanje znanja, ...), 

- asistenca učitelju v oddelku z učenci - spoznavanje nalog razrednika, 
- spremljave pouka matematike - hospitacije po načrtu, ki je tedensko pripravljen z učiteljem 

matematike; razgovor o izvedeni učni uri, 
- Aktivna udeležba na sestankih aktiva matematikov. 

 
DODATNE MESEČNE AKTIVNOSTI PO MESECIH 
 
JANUAR 
Dodatne dejavnosti učitelja začetnika v mesecu januarju: 

- seznanitev z vzroki učnih težav, razgovor z učiteljem, svetovalno službo, dogovor o urniku 
pomoči, izvajanje učne pomoči (načrtovanje, izvedba, vrednostenje), 

- izvedba učne ure za učence 9. razredov o spletnih nevarnostih (varna raba spleta in spletnih 
omrežij, postopanja ob kršitvah, ipd.), 

- spremstvo učencev na naravoslovnem dnevu v termah Snovik in okolici,  
- udeležba skupnih govorilnih ur pri učiteljici matematike, 
- udeležba na ocenjevalni konferenci ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja (6. - 9. 

razred), 
- izvedba izobraževanja za učitelje razrednike (Kako pripraviti obvestilo o ocenah ob koncu 

ocenjevalnega obdobja s pomočjo programa za vodenje elektronske dokumentacije) - pisni 
napotki in ustna predstavitev, 

 
FEBRUAR 
Dodatne dejavnosti učitelja začetnika v mesecu februarju: 

- enkrat tedensko nudenje dopolnilnega pouka učencem od 6. do 9. razreda, 
- dvodnevno izobraževanje prek programa Katis: Delo z matematično nadarjenimi učenci, 
- spremstvo učencev na plavalnem športnem dnevu za 1. in 2. razrede kot vaditelj plavanja,  
- spremstvo učencev na plavalnem športnem dnevu za 6.-9. razrede kot vaditelj plavanja, 
- spremstvo otrok iz dislocirane enote v glavno enoto,  
- pomoč pri izvedbi naravoslovnega dneva Verjetnost,  
- priprava matematične empirične preiskave in pregled izdelkov, 
- aktivna udeležba na sestankih aktiva matematikov. 

 
MAREC 
Dodatne dejavnosti učitelja začetnika v mesecu marcu: 

- spremstvo učencev na naravoslovnem dnevu - Živalski vrt Ljubljana,  
- pomoč pri izvedbi tehniškega dne - Obdelava umetnih mas,  
- spremstvo otrok iz dislocirane enote v glavno enoto,  
- priprava gradiv za učno nadarjene učence,  



- aktivna udeležba v aktivu za Vegovo tekmovanje: pomoč pri organizaciji, izvedba tekmovanja 
in vrednotenje, 

- mentorstvo učencem pri pripravi izdelkov za natečaj Safe.si ANKETA PO ŠOLSKIH »ULICAH«: 
VARNI IN ODGOVORNI NA SPLETU?!- KAKŠNO JE PA TVOJE MNENJE …  

- spremljave pouka matematike - hospitacije po načrtu, ki je tedensko pripravljen z učiteljem 
matematike; razgovor o izvedeni učni uri, 

- aktivna udeležba na sestankih aktiva matematikov. 
 
APRIL 
Dodatne dejavnosti učitelja začetnika v mesecu aprilu: 

- udeležba državnega Vegovega tekmovanja (nadzorni učitelj v razredu), 
- sodelovanje v programu extra mobilnosti v projektu Erazmus + K2 (Vključitev v program 

mednarodne projektne izmenjave Erazmus+ K2, v katerem šola sodeluje. Cilj izmenjave in 
usposabljanja šolskega osebja je bil vpogled v španski šolski sistem in vključevanje učencev 
priseljencev v javno šolo). 

 
MAJ 
Dodatne dejavnosti učitelja začetnika v mesecu maju: 

- priprava tabličnih računalnikov za pouk 
- spremstvo učencev na naravoslovnem dnevu v Velenju,  
- spremstvo učencev na olimpijskem teku na Ptuju,  
- spremstvo učencev na naravoslovnem dnevu Mlake, 
- pomoč pri izvedbi NPZ (nadzorni učitelj na hodniku), 
- udeležba Microsoftove konference v Portorožu (Cilj konference je bilo informiranje učiteljev 

o novih tehnologijah, ki jih lahko uporabijo pri VI delu), 
- udeležba na seji učiteljskega zbora (S tem je omogočen vpogled v organizacijo dela na šoli). 

 
JUNIJ 
Dodatne dejavnosti učitelja začetnika v mesecu juniju: 

- spremstvo učencev na ekskurziji v Krškem,  
- izvedba izobraževanja učiteljev o natisu spričeval s pomočjo spletne aplikacije, 
- udeležba na seji učiteljskega zbora in zaključni konferenci (S tem je omogočen vpogled v 

organizacijo dela na šoli), 
- izvedba pet nastopov pri urah matematike za strokovni izpit, 
- pomoč pomočnici ravnateljice pri pripravi podatkov za izdelavo urnika za naslednje šolsko 

leto. 
 
JULIJ 
Dodatne dejavnosti učitelja začetnika v mesecu juliju:  

- tehnična pomoč pri pripravi urnika za novo šolsko leto, 
- koriščenje letnega dopusta. 

 
 
Pogled učitelja začetnika na projekt Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja: 

- zaposlitev za polni delovni čas, 
- možnost izpolnitve pogojev za opravljanje strokovnega izpita,  
- pridobljene kompetence kot je npr. sodelovanje med učitelji in drugimi zaposlenimi, 

načrtovanje pouka in drugih dejavnosti, nastopi pred učiteljskim zborom, vodenje oddelka, 
sodelovanje s starši, itd., 

- aktivno vključevanje v dodatna izobraževanja (na ravni šole in individualna usposabljanja za 
pridobitev dodatnih kompetenc na področju poučevanja in drugega dela), 

- sodelovanje v delovnih skupinah, strokovnih aktivih, oddelčnih učiteljskih zborih. 


