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OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA
PUČNIKA ČREŠNJEVEC
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Nekaj osnovnih informacij
Ali je pouk v prvem razredu prilagojen šestletnikom?
Pri pouku sledimo razvojni stopnji učencev in načinu učenja, ki je primeren za otroke pri 6 letih
starosti. Pomembni standardi znanja so naravnani na postopno in temeljito, pa tudi individualno
pridobivanje znanja.
V učnem načrtu je predvideno npr. pri matematiki seštevanje in odštevanje do dvajset, pri
slovenščini pa spoznavanje velikih in malih tiskanih črk.

Tedenska obveznost učencev po obveznem programu, brez ur oddelčne skupnosti, je v prvem
obdobju lahko največ 24 ur pouka.

Oprema v učilnici omogoča preplet igre in učenja in morebitne potrebe po počitku.

Varovanje otrok v cestnem prometu
Otroci morajo imeti na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe.
Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki
oziroma rejniki otroka.
Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in
v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.
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V 1. razredu …
Jutranje varstvo učencev – od 5.55 do pričetka pouka ob 7.55.
Podaljšano bivanje – od zaključka pouka (11.30/12.20) do najkasneje 16.25.
Varstvo učencev 1. razreda v času počitnic.

Razširjen program.
Pouk (primer urnika)

Šolska prehrana
 Zajtrk ob 7.30
 Malica ob 9.40
 Kosilo v času podaljšanega bivanja
– okoli 12.45/13.00

V 1. razredu ne uporabljamo učbenikov, uporabljamo pa medpredmetni delovni zvezek Lili
in Bine in interaktivno tablo:
e- učbeniki,
uporaba ikt-ja,
prepletanje različnih dejavnosti in pouka.

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (1. VIO = 1., 2. in 3. razred) osnovne šole obvezni
program poučuje učitelj razrednega pouka.
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V 1. razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih
otrok (kadar je v razredu več kot 15 učencev). Vzgojitelj predšolskih otrok poučuje polovico
ur pouka.

Pri pouku vzgojnih predmetov lahko z učiteljem razrednega pouka sodeluje tudi učitelj
predmetnega pouka.
Prvi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet že v 1. razredu = angleščina.
Od leta 2016/2017 je prvi tuji jezik obvezen predmet za vse učence vpisane v 2. razred.
Obvezna je tudi ponudba drugega tujega jezika za učence od 4. do 9. razreda
(neobvezna izbira).
V 1. in 2. razredu učence spremlja ista učiteljica (razredničarka) v 3. razredu dobijo učenci
drugo učiteljico.
V 1. in 2. razredu osnovne šole se učenčevo znanje pri vseh predmetih ocenjuje z opisnimi
ocenami, od 3. razreda dalje pa s številčnimi ocenami.
Osnovna šola ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja starše pisno obvesti o ocenah
učenca.
V 1. razredu osnovne šole je obvestilo o ocenah učenca med šolskim letom lahko samo
ustno.
V redno osnovno šolo so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo
prilagojeno izvajanje pouka in dodatno strokovno pomoč.
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Dejavnosti do septembra 2022 …
Vpis v 1. razred: 21. 2. 2022, med 16.00 in 17.45 (prijava na vpis na povezavi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E7Bw7OcWeCjp0z6cnjykSW2OiewkmY60JRO7iuWtg5g/
edit?usp=sharing).

Vpis bo potekal v skladu s priporočili NIJZ (maska, razkužene roke in razdalja ter izpolnjevanje
pogoja PCT). Izvedli ga bomo v učilnici 1. razreda. Sam vpis zajema podpis obrazca z vsemi
podatki otroka in vašimi podatki.
Prosim vas, da vpišete začetnici vašega otroka v vrstico poleg ure, ki vam najbolj ustreza.
Če v določenem terminu ne bi mogli priti na vpis, mi le-to predhodno sporočite na
majao@cresnjevec.si, da se dogovorimo, kako bomo vpis opravili.

Roditeljski sestanek z vsemi podrobnostmi glede všolanja vašega otroka načrtujemo v mesecu
maju oz. v začetku meseca junija. Če bo situacija dopuščala, se bomo dobili z otroki bodočega
1. a razreda, učiteljico in vzgojiteljico na spoznavni urici.

Zdravniški pregled pred vstopom v šolo (marec, april, maj 2022) - pisno vabilo zdravstvenega
doma.
Vstop v šolo – četrtek, 1. september 2022.

Pripravila: Maja Obreza, ŠSS, februar 2022
Slikovno gradivo: https://www.lilibi.si/
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