
 

 
 

 

 
PROGRAM AKTIVA 1. TRIADE 

šolsko leto 2022/23 
 

 
Aktiv učiteljev 1. triade sestavljajo razredniki: 

 
 

1. RAZRED Simona Podrepšek, Brigita Posl 

2. RAZRED Janja Tepeh 

3. RAZRED Suzana Djuran 

RaP: Brigita Posl, Milena Golob, Petra Fišer, Petra Simonič 

TJA: Metka Kolar 
 
 

 Cilji dela aktiva 1. triade: 

• timsko povezovanje, načrtovanje dejavnosti in reševanje učno 
vzgojnih problemov; 

• medsebojna pomoč in izmenjava informacij; 
• obravnava pripomb staršev in učencev; 

• razrešujejo strokovna in vzgojna vprašanja in se dogovarjajo o 
izboljšavah; 

• poročanje z izobraževanj; 

• povezovanje in sodelovanje z aktivom predmetne stopnje, aktivom 
podaljšanega bivanja in vodstvom šole; 

• spremljajo posodabljanje učnega načrta, načrtujejo metodično-
didaktično razvijanje kompetenc in medpredmetno sodelovanje; 

• usklajujejo merila za ocenjevanje; 
• podaja poročil o učno vzgojnem uspehu po ocenjevanih obdobjih; 

• seznanjanje z obvestili, novicami; 
• opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim 

načrtom. 
 

 
 

Vodja strokovnega aktiva je odgovoren za izdelavo vsebinskega načrta 
dela strokovnega aktiva, sklice sej, vodenje in arhiviranje zapisnikov ter 

poročanje o delu strokovnega aktiva. 

 
Člani strokovnega aktiva konstruktivno sodelujejo  pri izvajanju 

programa dela, spremembe in aktivnosti za kakovostno delovanje šole. 
 

 
 



 
Vodja aktiva 1. triade je Simona Podrepšek. 

Srečevali se bomo enkrat mesečno oz. po potrebi. 

Dan, uro in prostor srečanja bomo določili sproti. Člani aktiva bodo o 
sklicani seji obveščeni pisno. 

 
 

Program je bil soglasno sprejet na aktivu 1. triade, 
dne 24. 8. 2022. 

 

 

PROGRAM DELA AKTIVA 1. triade 
 

 

MESECI: DEJAVNOSTI: 

AVGUST, 
SEPTEMBER 

- predstavitev in sprejem programa 
- določitev nalog predsednika in ostalih članov aktiva 

- načrtovanje izvedbe dni dejavnosti 
- načrtovanje dejavnosti v tednu otroka  

- plavalni tečaj v okviru šole v naravi v 3. razredu 
- obvestila, novice 

OKTOBER -   obvestila, novice 
-   načrtovanje izvedbe dni dejavnosti 

-   evalvacija izvedenih dni dejavnosti 

NOVEMBER - načrtovanje izvedbe dni dejavnosti 
- veseli december 

- obvestila, novice 

DECEMBER - načrtovanje izvedbe dni dejavnosti 

- evalvacija izvedenih dni dejavnosti 
- obvestila, novice 

- proslava ob državnem prazniku dan samostojnosti 

in enotnosti 

JANUAR -   obvestila, novice 

-   redovalni aktiv, podajanje poročil o učno-vzgojnem   
    uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju 

- načrtovanje izvedbe dni dejavnosti: zimski športni 
dan 

-   evalvacija izvedenih dni dejavnosti 

FEBRUAR - obvestila, novice 
- načrtovanje izvedbe dni dejavnosti: kulturni dan 

- evalvacija izvedenih dni dejavnosti 
- proslava ob kulturnem pazniku 

MAREC - načrtovanje izvedbe dni dejavnosti 
- evalvacija izvedenih dni dejavnosti 

- obvestila, novice 

- Vegovo  tekmovanje 

APRIL -   obvestila, novice 



-   načrtovanje izvedbe dni dejavnosti 

-   Cankarjevo tekmovanje, 3. razred 
-   evalvacija izvedenih dni dejavnosti  

MAJ -   obvestila, novice 
-   načrtovanje izvedbe dni dejavnosti 

-   evalvacija izvedenih dni dejavnosti 
-   sprejem tretješolcev med mlade člane RK 

JUNIJ - evalvacija izvedenih dni dejavnosti 

- prireditev ob zaključku brale značke in bralnega 
tekmovanja; podelitev nagrad najboljšim bralcem 

- redovalni aktiv, podajanje poročil o učno-vzgojnem   
    uspehu v 2. ocenjevalnem obdobju 

- poročanje o tekmovanjih in doseženih rezultatih 
- zaključna prireditev- predstavitev razredov 

- obvestila, novice 

JULIJ - načrtovanje dni dejavnosti za naslednje šolsko leto 
 

 

 

 

 

Zapisala:  

Simona Podrepšek 


