Organizacijske oblike dela v šoli
OBVEZEN PROGRAM
o pouk od 8.20 do 11.50 (12.40)
RAZŠIRJEN PROGRAM
o jutranje varstvo od 6.00 do 8.00
o podaljšano bivanje do 16.00
o interesne dejavnosti
Prehrana
o za šolsko prehrano skrbi Marija
Opeka
o zajtrk, 7.00 – 7.30 (JV, 0,63€)
o malica, 9.55 – 10.15 (pouk, 0,80€)
o kosilo, 12.00 – 13.00 (OPB, 2,30 €)
o popoldanska malica, 14.45 – 15.00
(OPB, 0,63 €)

Subvencija v višini cene malice pripada učencem:





ki se redno izobražujejo,
ki so prijavljeni na malico in
pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v
družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali
državni štipendiji povezane osebe, ne presega
553,63 evrov.

Subvencija v višini cene kosila pripada učencem:





ki se redno šolajo,
ki so prijavljeni na kosilo,
pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v
družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali
državni štipendiji povezane osebe, ne presega
376,05 evrov.

Pot v šolo
Varnost na poti v šolo je bistvenega pomena. Že
nekaj mesecev pred vstopom v šolo pojdite z
otrokom po njegovi prihodnji šolski poti. Z njim se
pogovarjajte tako o osnovnih prometnih
predpisih kot o običajnih stvareh, ki jih bo počel v
šoli.

V prvem razredu je poleg učiteljice
prisotna tudi vzgojiteljica.
Stiki med starši in učitelji so izredno
pomembni. Starši vzpostavite stik z
učitelji (roditeljski sestanki, razgovori …)
z namenom dobrega spremljanja
otroka.

Zakon o varnosti cestnega prometa (87. člen)
Otroci morajo imeti na poti v prvi razred osnovne
šole ter domov spremstvo polnoletne osebe.
Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10
let, če to dovolijo starši.

Otrok se boji šole
Poiskati vzroke za strah pred šolo je težko. Zato
najprej preverite pri sebi, kako govorite o šoli,
ali mogoče ne uporabljate šolo oz. učitelja kot
sredstvo za grožnje ali vzgojo, ali zahtevate od
otroka več kot zmore. Če ni nobenih »domačih«
težav, poskusite s pogovorom ugotoviti, kaj je
vzrok. Pogosto si otroci kaj napačno
pojasnjujejo in nesporazum s pogovorom lahko
odpravite. Učitelja pa o tem obvestite, skupaj
boste lažje našli pot, kako bi dosegli otrokovo
duševno ravnovesje.

1. RODITELJSKI SESTANEK
bo 7. aprila 2020 ob 17.00
v učilnici 1. razreda na matični šoli.
Seznanili vas bomo z:
- organizacijo šole,
- značilnostmi otroka ob vstopu v šolo,
- s pomenom branja in pripovedovanja
pravljic.

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek,
Partizanska c. 28, 1381 RAKEK
Ravnateljica:
mag. Anita Knez
Pomočnica ravnateljice:
Anja Šircelj Istenič
Šolska svetovalna delavka:
Tjaša Prudič

2. RODITELJSKI SESTANEK
bo 2. junija 2020 ob 17.00.
Seznanili vas bomo z:
- delom v 1. razred,
- učbeniki in učnimi pripomočki,
- informacijami o prvem šolskem
dnevu.

m:
t:
@:

040 206 931
0590 975 30
tjasa.prudic@guest.arnes.si

Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec,
Unec 59, 1381 RAKEK
Telefon:

01 7051 076

Vodja podružnice:

Nina Granfola

1. RAZRED
OSNOVNE ŠOLE
za šolsko leto
2020/2021

