
OŠ „JOŢETA KRAJCA“                                   
RAKEK

Partizanska 28

1381 Rakek



1. RODITELJSKI SESTANEK

14. april 2015

Dnevni red:

1. Predstavitev, organizacija šole

2. Značilnosti otroka ob vstopu v šolo

3. Pomen branja in pripovedovanja pravljic

4. Razno



UNESCO šola

NAUČITI SE: ŽIVETI SKUPAJ; 

NAUČITI SE: DELITI MED SEBOJ.



ORGANIZIRANOST ŠOLE

 MATIČNA ŠOLA



 PODRUŢNIČNA ŠOLA RUDOLFA 

MAISTRA UNEC



1. RAZRED 2015/16

 Rakek:  - vpisanih 23 učencev

- razredničarka: Vida Rovan

- vzgojiteljica: Tatjana Svet

 Unec:  - vpisanih 12 učencev

- pouk v kombinaciji z 2. r (12 + 9)

- razredničarka: Teja Milharčič

- vzgojiteljica: Ida Marušič



POUK

 Pouk od 8.20 – 11.50

 Prihod v šolo 10 minut prej

 Obseg je določen s predmetnikom in 

učnim načrtom. 



DNEVI DEJAVNOSTI

- 5 športnih dni

- 4 kulturni dnevi

- 3 naravoslovni dnevi

- 3 tehnični dnevi



JUTRANJE VARSTVO

- Od 6.00 – 8.20

- Matična šola: če je vpisanih vsaj 10 

učencev 1.r

- Podruţnica: če je vpisanih vsaj 5 učencev 

1.r



PODALJŠANO BIVANJE

- 11.50 – 16.00

- Priporočamo vpis tudi tistih učencev, ki bi 

JV ali OPB potrebovali samo občasno.

- OPB – sprostitvene dejavnosti (igra)

- učna ura (domače naloge)

- usmerjen prosti čas (ustvarjanje)



PRIHOD IN ODHOD

 91. člen Zakona o varnosti v cestnem

prometu: Otroci morajo imeti na poti v 1.r 

in domov spremstvo polnoletne osebe. V 

nekaterih primerih so lahko spremljevalci 

tudi otroci, starejši od 10 let, če to dovolijo 

starši oz. zakoniti zastopniki otroka. 



PREHRANA

- ZAJTRK

- DOPOLDANSKA MALICA

- KOSILO

Ponujena je navadna ali brezmesna

hrana, z dokazili strokovnjakov pa tudi 

dietni jedilniki.



INTERESNE DEJAVNOSTI

- Šola ponuja pester izbor interesnih 

dejavnosti, ki se izvajajo po pouku. Razpis 

objavimo v septembru, z dejavnostmi pa 

začnemo v oktobru.



TABORI, ŠOLE V NARAVI

- V 1. razredu organiziramo 10-urni tečaj 

plavanja (projekt Zlati sonček)



KNJIŢNICA

- izposoja knjiţnega gradiva

- Učbeniški sklad



ŠOLSKI SKLAD “RAKEC”

- Sofinanciranje dejavnosti socialno šibkim 

učencem

- Sofinanciranje dejavnosti nadarjenim 

učencem 



PROJEKTI

- Eko vrt

- Shema šolskega sadja



PRAVILA

- Šolska pravila

- Hišni red

- Vzgojni načrt



SODELOVANJE S STARŠI

- Govorilne ure

- Roditeljski sestanki

- Predavanja in okrogle mize 

- Izobraţevanja

- Obveščanje preko šolske spletne strani

http://www.osrakek.si

- …

http://www.osrakek.si/


2. del: ZNAČILNOSTI OTROKA OB 

VSTOPU V ŠOLO

IZKUŠNJE V 
PRVIH

LETIH ŠOLANJA

INTELEKTUALNI
RAZVOJ

SOCIALNI
RAZVOJ

ČUSTVENI 
RAZVOJ

MOTORIČNI 
RAZVOJ



PRIPRAVA NA VSTOP V ŠOLO

 Pozitiven odnos do šole (ne STRAH).

 Zaupanje do šole (staršev in otrok).

 Ob vstopu mu pustiti čas za prilagajanje.



SAMOSTOJNOST

 Pozna svoja oblačila.

 Se zna sam obleči (zadrga, gumbi).

 Se zna obuti (vezalke).

 Zna uporabljati WC (mala in velika 
potreba, umivanje rok).

 Pozna svoje pripomočke (puščica, torba 
…).



POSLUŠANJE

 Navajanje na zbrano poslušanje (branje, 

pogovor …).

 Poslušanje drug drugega.

 Poslušanje navodil.

 Marko Juhant: “Prestaviti iz sedme v drugo prestavo.”



BRANJE IN PISANJE

 Ne silite ga k branju in pisanju.

 Poznavanje črk ni pogoj za vstop v šolo.

 Če ga zanima, ga pustimo, da se nauči 

sam.

 V šoli se tega lotimo sistematično.



SPRETNOSTI IN VEŠČINE

 Rezanje s škarjami.

 Risanje (drţa pisala).

 Barvanje (suhe barvice, vodene barvice, 

voščenke …).

 Gubanje papirja.

 Finomotorika (igra z drobnimi materiali –

Hama perlice, ţebljički, pretikanke).



ŠOLSKA TORBA

 V očeh otrok največji simbol ob vstopu v 

šolo.

 Izbere naj si jo sam – tako, ki mu bo všeč.

 Naj bo primerne velikosti (mapa A4) in 

taka, da bo jo uporabljal vsaj do 3. 

razreda.



3. del:POMEN BRANJA IN 

PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC



Naslednji roditeljski sestanek:

- 9. junij 2015 ob 17h

- OŠ „Joţeta Krajca“ Rakek 

- PŠ Rudolfa Maistra Unec

- DNEVNI RED

- organizacija dela na šoli – novosti; 

- učbeniki, delovni zvezki, učni pripomočki;

- prvi šolski dan.


