SPOROČILO
DOŠ Števanovci

2018/2019
1. polletje

Sestavila:

Agica Holecz
ravnateljica

Števanovci, 01.02.2019.

Šolsko leto 2018/2019 na DOŠ Števanovci smo začeli po sprejetem
delovnem načrtu in po zakonu. Zakon moramo vsi obdržati, ni samo
ravnateljica ima odgovornost, ampak vsi zaposleni.
Šolsko leto smo začeli z 45 učencem.
Razredi

Število učencev

razrednik/razredničarka

1.

6

Judi Őze

2.

7

Edina-Keresteš Nagy

3.

6

Judit Őze

4.

6

Silvija Sabo

5.

4

Marijeta Salai

6.

5

Anica Salai Anderko

7.

8

Piroška Horvath

8.

3

Eva Kukor

Pouk je potekal v 8 razredov in dve skupini smo imeli za podaljšano
bivanje.
Kadri:
- ravnateljica
- 10 učiteljev
- 1 urodajalec
- ena pedagoška asisstentka iz Slovenije
- hišnik

- čistilka
Cilji in naloge, ki smo jih dosegli:
Judi Őze je naredila srednji jezikovni izpit iz slovenščine. Silvija Sabo
še nadaljuje učenje v Sombotelu. Marijeta Salai je uspešno končala 1.
semester na univerzi Eger iz telesne vzgoje.
Cilje in naloge, ki smo jih predstavili na začetku šolskega leta smo jih
upoštevali in s temi delali, rešili smo jih, koliko se je dalov prvem
polletju.Najpomembne cilje in naloge smo imeli:
- poglobitev pozitivne odnose
- dvojezični programi
- ravnateljica pri vsakem učiteljem hospitirala
- vzgajanje otrok- važna naloga je bila
- toleranca, pomaganje drug drugemu
- krepitev dvojezičnega pouka
- diferencialne metode in didaktike
- krepitev narodnostne kulture, tradicije
- motivacija pri učenju
- odprtost
- drama, kot pouk v petem razredu
- pomoč za učence, kakšno šolo si izberejo v osmem razredu,
dan odprthih vrat na gimnaziji in srednji šoli
- spoznavanje matično državo Slovenijo
- učenčevo odprtost za dejavnosti

- strokovno delo je vsakega učitelja odgovornost
- kompetence pri pouku
- slovenska komunikacija je bila bolj pozitivna in pogosteje
- deso boljrešili svoje naloge, kot učenci, kot učitelji
- učenci so bolj pazili za red in čistočo v razredu
- Dve skupini smo imeli pri podaljčanem bivanju.

Krožki:
- slovenska folklora: Anica Salai Anderko
- pevski zbor: Eva Kukor
- lončarstvo: Štefan Zelko in Agica Holecz
- šport: Mariette Salai
- citre:
- vsak mesec enkrat rokodelstvo: Adriana Faršang
Dijaški samoupravi je pomagala Eva Kukor.
Vzgajanje otrok: Judit Őze
Odgovornost za gasilkse naloge:Anica Salai Anderko je skrbela.
Programi in prireditve:
September:
- otvoritev šolskega leta 3. septembra
- žogarija 20-21.09.- V Bosniji-Hercegovini, Sarajevo

- roditeljski sestanek-17.09.
- delovni načrti, učne priprave, tematske priprave
- oglaševanje za krožke
- Izobraževanje na Gornjem Seniku 26.09.
- Gledališka poredstava 13.09.
- Izbiranje poklic Sombotel 12.09.
Oktober:
- zbiranje papirjev in želez
- spomin za 6. oktobra in 23. oktobra
- statistika, DIFER
- Diaška olimpiada v Sombotelu 01.10.
- Skupni šolkski dan 12.10.
- Skupni dan na Gornjem Seniku 13.10.
- Nastop folklorne skupine 14.10.
- Delavnica v Andovcih 19.10.
- Izlet v Budimpešti 26.10.
- Planetarij 11.-12.10.
November:
- medeni zajtrk-21.11.
- Gledališka predstava v Monoštru 20.11.
- Prireditev svetega Martina 10.11.

- Izobraževanje MOZABOOK -12.11.
- Skupni šolski dan z učencemi iz Grada-22.11.
- Okrasitev medenjakov v Lipi- 25.11.
- didaktično izobrav Monoštru 22.11.
- Narodnostni likovni razpis
- Tekmovanje iz recitiranje v Monoštru 16. in 23.11.
- Raziskovalno tekmovanje
December:
- Miklavž-06.12.
- Govorna ura-10.12.
- Božič v šoli-21.12.
- Vaški božič v cerkvi-nastopali so učenci 1. in 4. razred-16.12.
Januar:
- konec 1. polletje
- telesna tekmovanje v Sombotelu 24.01.

Števanovci, 04.02. 2019.
Agica Holecz
ravnateljica

