INFORMATIVNI RODITELJSKI
SESTANEK pred vpisom v 1. razred
ORGANIZACIJA DELA V ŠOLI (JUTRANJE VARSTVO, POUK, PODALJŠANO BIVANJE)
PREHRANA V ŠOLI (ZAJTRK, MALICA, KOSILO, POPOLDANSKA MALICA)
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA
ODLOŽITEV ŠOLANJA
POTEK VPISA

NAŠA ŠOLA (matična in podružnična)
OŠ „Jožeta Krajca“ Rakek,
Partizanska cesta 28, 1381 Rakek
ŠOLSKI OKOLIŠ: Rakek z vsemi zaselki

Podružnična šola Rudolfa Maistra Unec,
Unec 59, 1391 Rakek
ŠOLSKI OKOLIŠ: Unec z vsemi zaselki,
Ivanje selo in Slivice
Trenutno 1. – 3. razred.
Glede na vpis in prostorske pogoje.

ČASOVNI OKVIR
POUK
o 8.20 – 11.50 (12.40)
o Prihod v šolo najprej 10 minut prej.

JUTRANJE VARSTVO
o 6.00 – 8.00
o matična šola: če je vpisanih vsaj 10 učencev 1. razreda
o podružnica: če je vpisanih vsaj 5 učencev 1. razreda

PODALJŠANO BIVANJE

o 11.50 – 16.00
o sprostitvene dejavnosti (igra)
o učna ura (domače naloge)
o usmerjen prosti čas (ustvarjanje)

PREHRANA
o zajtrk (7.00–7.30)
o dopoldanska malica (9.55–10.15)
o kosilo (12.00–13.00)

o popoldanska malica (14.15–15.00)

Ponujena je navadna ali brezmesna hrana, z dokazili strokovnjakov pa

tudi dietni jedilniki.

ZAKON O PRAVILIH CESTNEGA
PROMETA (87. člen)
(3) Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo
in iz nje nositi poleg odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno
rutico, nameščeno okoli vratu.
(7) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in 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.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
ANGLEŠČINA 1. razred
o preko pesmi, gibanja, iger osvajajo angleško besedišče
o učenci jo radi obiskujejo
o 2 uri tedensko (če vsi, lahko del pouka)

Zakon o osnovni šoli
44. člen (vpis)
Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje
šolsko leto.
Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1.
razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.
45. člen (pogoji za vpis)
Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem
letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.
Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe
oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da
otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Zakon o osnovni šoli
46. člen (ugotavljanje pripravljenosti)
Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja
pripravljenost otroka za vstop v šolo.
Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni
pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena
služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

47. člen (odložitev šolanja)
Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev oziroma
na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši
iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

ODLOŽITEV?
otrok še ne izgovarja vseh glasov (?LOGOPED)
otrok še ne zmore skrbeti za osnovno higieno in skrb zase (zadrževanje vode
in blata, stranišče, oblačenje in obuvanje …)
otrok še ne prepozna in poimenuje barv

otrok pri opazovanju okolice še ne poimenuje stvari
otrok še ne razume pojmov naprej/nazaj
otrok še ne razume količin (manj/več)
otrok še ne zna prepoznati svoje zapisno ime (slika imena)
otrok še ne zna povedati nekaj osnovnih stvari o sebi
otrok je socialno še manj spreten
…

VRTEC ali CICIBANOVE URICE
Urška Krašovec
040 160 141 (Vrtec Martina Krpana Cerknica)

POTEK VPISA
Po pošti prejmete:
- (1) VPISNI LIST
- (2) PRIJAVO V JV, OPB, zajtrk in popoldanska malica, VRTEC
- (3) PRIJAVNICO NA NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA
Vrnete na naslov:
OŠ „Jožeta Krajca“ Rakek, Tjaša Prudič
Partizanska cesta 28, 1381 Rakek
+ VLOGA ZA ODLOŽITEV ŠOLANJA
Ali oseben vpis (po dogovoru, vnaprej dogovorjen termin (17. ali 18. 2. 2021), le en
starš).
Tjaša Prudič 040 206 931 ali 0590 975 30

SLEDI …
RODITELJSKI SESTANEK
20. april 2021 (17.00)
◦ otrok ob vstopu v šolo
◦ spodbujanje branja v predšolskem obdobju
◦ predopismenjevalne spretnosti

8. junij 2021 (17.00)
◦
◦
◦
◦

delo v 1. razred
učbeniki in učni pripomočki
informacije o prvem šolskem dnevu
prijava na šolsko prehrano

