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Naša šola se je prijavila na razpis projekta Javnega sklada Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije z naslovom »Popestrimo šolo«. Smo ena izmed 
sedeminšestdesetih izbranih šol. Projekt financirata Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport Republike Slovenije. 
Na razpis smo se prijavili s programom, ki je namenjen razvoju ključnih 
kompetenc učencev, in se bo realiziral z aktivnostmi: 
 

1. individualno delo z učenci oziroma delo v manjših skupinah učencev z 
namenom doseči boljše učne dosežke (pomoč vsem pri učnih težavah pri 
katerem koli predmetu v mesecu maju in juniju ter v juliju in avgustu v 
primeru popravnih izpitov); 

2. počitniške dejavnosti (različne aktivnosti med 8. in 13. uro, prva 30. 
aprila); 

3. planinski tabor (v prvem tednu poletnih počitnic na POŠ Koprivna z 
aktivnimi pohodi); 

4. aktivno učenje mediacije (v drugem tednu poletnih počitnic na POŠ 
Javorje); 

5. počitniško varstvo otrok (od 26. junija do 20. julija in od 20. avgusta do 
31. avgusta od 6.30 do 15.30 ure, za učence od 1. do 5. razreda). 

Partnerska šola v projektu je OŠ Mežica in učenci  te šole se ravno tako lahko 
vključujejo na razpisane aktivnosti. Podrobnosti za posamezne aktivnosti boste 
dobili posredovane od učitelja izvajalca, prav tako navodila za prijavo. Prijavnica, 
ki je sestavni del tega obvestila, vam omogoča informativno prijavo vašega otroka 
in ni obvezujoča. Dejavnosti se bodo odvijale v popoldanskem času oz. po pouku in 
v počitnicah. 
Vse informacije o poteku projekta bodo objavljene na šolski spletni strani:  
 

http://www.os-crna.si/ 
 
        Ravnateljica: Romana Košutnik, prof. 


