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OSNOVNE INFORMACIJE O DELU V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE 

ŠOLE  (1., 2., 3. razred) 

 Za 1. razred osnovne šole so učni načrti prilagojeni razvojni stopnji šestletnikov, kar pomeni, da 

vključujejo učenje skozi igro. 

 Ocenjevanje je prvi dve leti opisno, v 3. razredu so ocene številčne. 

 Učna gradiva za učence 1., 2. in 3. razreda so za starše oz. skrbnike otrok brezplačna. 

 Odprta, iskrena komunikacija med starši oz. skrbniki in delavci šole je temelj uspešnega sodelovanja. 

V običajnih razmerah poteka delo v šoli takole 

 Z učenci je v prvem razredu poleg razredničarke deloma tudi drugi strokovni delavec. 

 Redni pouk se začenja ob 8.20.  

 Prvošolci morajo do 7. leta starosti imeti na poti v šolo in iz nje spremstvo. To so lahko tudi otroci, 

stari nad 10 let, če to pisno dovolijo starši oz. skrbniki. 

 Pred poukom je organizirano jutranje varstvo, in sicer od 6.20 dalje. Potrebna je pisna prijava. 

 Po pouku se otrok lahko prostovoljno vključi v različne oblike razširjenega programa šole (dopolnilni 

pouk, dodatni pouk, interesne dejavnosti, ure individualne in skupinske pomoči); lahko pa se vključi v 

oddelek podaljšanega bivanja (najdlje do 16. ure, potrebne so pisne prijave). 

 Učenci se lahko pridružijo otroškemu pevskemu zboru – potrebne so pisne prijave. 

 Učenci-vozači imajo zagotovljeno varstvo do odhoda prvega avtobusa in spremstvo na oz. z 

avtobusnega postajališča. Če bo otrok potreboval mesečno vozovnico za (šolski) avtobus, nam morate 

to zaupati pri vpisu otroka v šolo. 

 V šoli imajo učenci lahko naročeno prehrano: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Hrano 

pripravlja OŠ Trbovlje.  

 Prvošolci se lahko (če želijo) vključijo k neobveznemu izbirnemu predmetu tuji jezik angleščina, ki 

poteka 2 uri tedensko. 

 Uporaba mobilnega telefona ni zdrava in ni potrebna. Otroci imajo v primeru potrebe vedno na 

razpolago šolske telefone. 

 Z branjem se krepijo številne spretnosti in sposobnosti, zato otrokom toplo priporočamo obisk 

šolske knjižnice. 

 Prihajanje v šolo s kolesom ni varno – samostojna vožnja s kolesom ni dovoljena dokler otrok ne 

opravi kolesarskega izpita. 

 Učite otroka varnega prihajanja v šolo (varna šolska pot). 

 Šola je bila v zadnjih letih obnovljena. Zato skupaj uživajmo v zdravem in čistem delovnem okolju. 

V izrednih razmerah zaradi nevarnosti širjenja virusne okužbe – izvajanje izobraževanja na daljavo: 

 Delo v spletnih učilnicah je organizirano v spletnem okolju Microsoft Office 365 (Teams). Vsi učenci 

(in posredno starši oz. skrbniki) prejmejo vstopno kodo (uredi šolski računalnikar), v šoli pa smo 

pripravljeni nuditi tehnično in logistično podporo. 

 

 Podrobnejše informacije o organizaciji dela v šoli bodo znane septembra, ko bo izšla tudi (spletna) 

šolska publikacija, prav tako pa bo objavljen letni delovni načrt. Informacije lahko dobite na šolski 

spletni strani (www.osic.si) ali pokličete tajništvo šole (03 56 33 202), ravnateljico (03 56 33 200) 

ali šolsko svetovalno službo (03 56 33 207). 

januar 2021                                                                                       Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica 

mailto:os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
http://www.osic.si/

		2021-01-21T20:05:34+0100
	Mojca Lazar Doberlet




