
PRVI 
RODITELJSKI SESTANEK

četrtek, 24. maj 2018



Dnevni red:

• Varna in odgovorna uporaba svetovnega spleta

• Predstavitev  šole in njenega programa

• Predstavitev učiteljic in poteka 1. šolskega dne



1857 …..   2007 …..  2010 …..   2017 …..

160 let





Ravnateljica: Barbara Smrekar

Pomočnica ravnateljice: Tatjana Robida 

Šolska svetovalna služba

Metka Weiss psihologinja

Damjana Govekar socialna delavka 

Andreja Babič       psihologinja



Učna pomoč

Nataša Govekar učiteljica DSP – socialna  pedagoginja

Vesna Lukežič učiteljica DSP – specialna  pedagoginja

Šolska knjižnica

Mateja Drnovšek Knjižničarka + ZGO 



razred Št. oddelkov Št. učencev

6. 3 58

7. 3 56

8. 2 42

9. 2 44

Skupaj 10 200

razred Št. oddelkov Št. učencev

1.* 3 62

2. 3 70

3. 3 76

4. 2 53

5. 3 69

Skupaj 14 330

∑ = 530 učenk in učencev

( 24 oddelkov/18 oddelkov)

∑ = 75 zaposlenih (55 strokovnih delavcev) 

Število učencev in oddelkov

Danes = 63 bodočih prvošolcev



Šolsko leto 2010/2011   384 učencev, 18 oddelkov
.
.
.

Šolsko leto 2017/2018   530 učencev, 24 oddelkov



Lokacija  Zadobrovška cesta 1

Notranji prostori stavbe obnovljeni

Vrtec Pedenjped 48 otrok in OŠ Zadobrova    1. razred – 60 učencev

Režim vstopanja v šolo (6.10 – 8.10, 7.50 – 8.10, 15.00 – 17.00)



Lokacija  Zadobrovška cesta 1

JEDILNICA JEDILNICA + JV
P

ZBORNICA2.A2.B2.C
SVETOVALNA 
DELAVKA

1. 

2. 

KABINET

1.A1.B1.C



Pravila šolskega reda

http://www.ospolje.si/pravila-scaronolskega-reda-in-hiscaronni-red.html



Učence 1. razreda mora v šolo in iz šole spremljati odrasla oseba.*

Delo v OPB je organizirano od zaključka pouka do 15.00, 
združevanje skupin, 
dežurno popoldansko varstvo (brez programa) pa od 16.00 do 17.00.

Oddelki podaljšanega bivanja

Oblikovanih naj bi bilo  12 oddelkov  podaljšanega bivanja, 
vključenih 295 učencev od 1. do vključno 5. razreda.

1. razred = 2 skupini in 1 skupina v kombinaciji z 2. razredom



Jutranje varstvo

od 6.10 do 8.10

Skupine OPB in JV so oblikovane na osnovi 

pisnih prijav staršev naših učencev.

2 skupini za učence 1. razreda  = 51 učencev



Šolska prehrana

Na šoli nudimo učencem malico, kosilo in popoldansko malico.

Učenci malicajo od 10.00 do 10.20, 

kosijo pa od 12.30 dalje po razporedu. 

Popoldansko malico zaužijejo okrog 15. ure – odvisno od skupine OPB.

Pogodba – vrniti po pošti ali v tajništvo šole do petka, 1. 6. 2018. 

Prehrana so plačuje mesečno s položnicami, ki jih učenci dobijo v šoli (pri razredniku), 
plačilo lahko uredite tudi preko trajnika.
V septembru akontacija za učence, ki kosijo.

V primeru neporavnanih obveznosti ukinemo nadstandardni program šolske prehrane.



Organizacija dela v 1. razredu

• Tedenska obveznost je največ 22 ( 2 uri tuj jezik) ur pouka.

• V prvem obdobju poučuje profesor razrednega pouka.

• V prvem razredu pri polovici ur sodeluje 2. strokovni delavec.

• Dve ocenjevalni obdobji.

• Znanje učencev se ocenjuje opisno.

• Učenci v prvem obdobju razredov načeloma ne ponavljajo

(pisni obrazložen predlog razrednika).

3 delovne sobote - 29.september, 2.februar , 7.april 



Prvi šolski dan

• ponedeljek, 3. september 2018, ob 10.20

• otroci spoznajo svoji učiteljici, razred in šolo:

• 10.20 - začetek za otroke in starše na stari šoli

• učenci odidejo skupaj s svojimi učiteljicami v učilnice

• starši imajo med tem kratko predavanje

• otroci, starši in učiteljice se udeležijo krajšega programa

• zaključek … okrog 12.15.



Bojana Krašovec

Anja Bizjak

Učiteljice 

Mojca Avbelj

Nina Sovinc Mateja Petan

po pošti do 6. 7. 2018

Lucija Lavrič     NTA                         

Mateja Petan

Mojca Avbelj



Informacija o učbenikih in drugih šolskih potrebščinah

Potrdilo o vpisu

Pogodba, prijavnica …



Hvala za pozornost


