PRVI RAZRED
VIZIJA NAŠE ŠOLE
Odprto, varno in živo okolje
za optimalni razvoj vsakega posameznika,
moralnih vrednot in
veščin vseživljenjskega učenja …
Usmerjeno k odličnosti.

Ema Zabukovnik, 1. r.

POSLANSTVO
Spodbujanje kakovostnega sodelovanja med šolo,
starši in učenci, da bi zagotovili uporabno znanje
za življenje in čim boljše dosežke.
Razvijali bomo učne in delovne navade
(motivacijo za učenje) in sistem vrednot za razvoj
vsakega posameznika kot enkratne osebnosti.
Vse to učencem omogoča ustvarjalni navdih in
krepitev samozavesti.

Polzela, junij 2022
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Spoštovani starši!
Pravijo, da se vse začne s prvo črko zapisano
v zvezek, nadaljuje s trudom in z
vztrajnostjo, konča pa z uspehom. K temu je
zavezana tudi naša šola in Vaš otrok prvič
vstopa prav v ta hram učenosti.
Trudili se bomo, da preko prve črke
dosežemo velike in majhne uspehe. Z vso
resnostjo se zavedamo, da ste nam z vpisom
svojega otroka v našo šolo zaupali svoje
največje bogastvo.
Naša vizija so zadovoljni, zdravi, odgovorni
in srečni otroci, ki so z znanjem, ki ga
dosežejo pri nas, tudi odlični in uspešni
državljani. Torej vse to želimo tudi Vašim
otrokom. Želimo še, da Vaši otroci ostanejo
nasmejani, radovedni in družabni, prav takšni kot so.

Vita Čanžek in Sofija Posedel, 1. r.

Šola je utečen mehanizem, ki ima določen red in pravila, s katerimi zagotavljamo
učinkovitost in varnost ter nosimo odgovornost do poslanstva, ki ga opravljamo.
Kljub temu, da vse to veste, spoštovani starši, pa se Vam prav gotovo ob začetku
šolskega izobraževanja Vašega otroka poraja nič koliko vprašanj in strahov. Na
marsikatero boste odgovor našli s prebiranjem informacij in besedila na
naslednjih straneh.
Za vsa ostala pa smo vam na voljo vsi, ki želimo in se trudimo, da skupaj z Vami
najdemo pravo in skupno pot, ki bo peljala v tisto smer, v katero želimo tako mi,
Vi, predvsem pa Vaši otroci.
Prijetno devetletno druženje v času šolanja Vašega otroka si želimo.

Ravnateljica
mag. Bernardka Sopčič
2

Osnovna šola Polzela in Podružnica Andraž
spadata med prve šole, ki so v šolskem letu 1999/2000 pričele uvajati 9-letno
osnovno šolo v 1. in 7. razredu.
Devetletna šola spoštuje potrebe posameznika in omogoča, da vsak otrok lahko
kar najbolje razvije svoje sposobnosti. Devetletna šola je ustvarjalna šola, kar
pa lahko razvijamo le ob uspešnem povezovanju učencev, staršev, učiteljev,
vzgojiteljev, predstavnikov občine, društev in drugih ustanov.

Mark in Tian Lesjak, Lidija Muhovec, Anamarija Šamec, 1. r.

Razdelitev na vzgojno-izobraževalna obdobja

 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje - 1., 2., 3. razred
 Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje - 4., 5., 6. razred
 Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje - 7., 8., 9. razred
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Kaj je novega v 1. razredu?
Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let.
 Z vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status učenca.
 Učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno konča 9. razred.
 Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, morajo











zagotoviti, da njihov otrok izpolni osnovnošolsko obveznost.
Učni jezik v osnovni šoli je slovenski.
Program osnovnošolskega izobraževanja v 1. triletju obsega obvezni
program in razširjeni program (podaljšano bivanje, jutranje varstvo,
dopolnilni pouk, plavalni tečaj, neobvezne izbirne predmete in interesne
dejavnosti).
Šolsko leto se začne praviloma 1. septembra in konča 31. avgusta.
Integracijo angleškega jezika bomo izpeljali z izvajanjem neobveznega
izbirnega predmeta tuj jezik v 1. razredu ter kot obvezni predmet v 2. in 3.
razredu.
Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji.
Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po 5 dni, izjemoma 6 dni v
tednu.
Tedenska obveznost učencev po obveznem programu je v I. obdobju lahko
največ 24 ur pouka.
Ura pouka traja praviloma 45 minut.

IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
 V prvem razredu hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in drugi učitelj.
 V 2. in 3. razredu poučuje učitelj sam.
POUK
Pouk bo potekal v treh oddelkih prvega razreda na matični in kombiniranem
oddelku na podružnični osnovni šoli.
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Kaj je novega v 1. razredu?
ORGANIZACIJA POUKA
V 1., 2., 3. razredu učitelj diferencira delo z učenci glede na njihove sposobnosti
(notranja diferenciacija). Pouk poteka pogosto kot integracija oz.
medpredmetno povezano.
VPIS
Osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred v mesecu februarju za naslednje šolsko
leto. Vpisuje otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli
obiskovati šolo, dopolnili 6 let.
NAPREDOVANJE UČENCEV
 V 1. in 2. razredu osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje opisno, v
3. razredu tudi številčno.
 Ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja starše pisno obvestimo o učnem
uspehu učenca. V prvem razredu osnovne šole je obvestilo o učnem
uspehu učenca med šolskim letom le ustno.
 Učenec v prvem obdobju razredov praviloma ne ponavlja oz. razred ponavlja
le izjemoma.
 Od 3. do 9. razreda je splošni učni uspeh ukinjen.
SPRIČEVALA
 V skladu s sedanjim zakonom osnovna šola izda učencem v 1. in 2. razredu
spričevala z opisnimi ocenami, v 3. razredu pa s številčnimi ocenami ter
rezultatom internega ali zunanjega nacionalnega preverjanja znanja.
ŠOLSKE POTREBŠČINE
 Učbenike za celotno prvo triletje boste prejeli v šoli brezplačno.
Izposojevalnino vsem učencem od 1. do 3. razreda poravna Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport.
 SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN, ki jih bo vaš otrok potreboval, boste prejeli
pravočasno. Nabavili jih boste, kjer boste želeli, skladno z našimi
smernicami. Prvošolci, drugošolci in tretješolci so prejemniki brezplačnih
šolskih gradiv (delovnih zvezkov) in učbenikov iz šolskega učbeniškega
sklada.
 TORBICA naj bo čim lažja.
5

Kaj je novega v 1. razredu?
JUTRANJE VARSTVO
Starši lahko pripeljete otroke v JUTRANJE VARSTVO pri Pravljičnem vhodu na
matični šoli od 6.10 dalje, na POŠ pa od 7.10 dalje.
ZAJTRK, MALICA, KOSILO, POPOLDANSKA MALICA
Učenci imajo možnost zajtrkovati, malicati ter kositi po ceni, ki jo potrdi Svet
zavoda. Za učence, ki so v šoli dlje časa, je na voljo tudi popoldanska malica.
Pri koriščenju šolske prehrane je potrebno upoštevanje določil zakona in šolskih
pravilnikov, ki jih najdete na spletni strani šole.
PODALJŠANO BIVANJE
Učence vabimo v oddelke podaljšanega bivanja, kjer bodo vsi otroci ustvarjalno
preživljali čas do vašega prihoda po otroka predvidoma do 16.05.
VARNA POT V ŠOLO
Pravico učencev 1. razreda do brezplačnega prevoza v šolo, ki izhaja iz drugega
odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli, je potrebno uveljavljati v povezavi s
1., 3., 7. in 8. odstavkom 87. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ki nalaga
obveznosti tudi staršem in pravi:
 Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole na poti v šolo in iz nje nositi
poleg odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli
vratu.
 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.
 Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši,
skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti
nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na
prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.
 Dovoljenje starši predložijo šoli v pisni obliki.
 Starši ste dolžni zagotoviti spremstvo otroku v šolo in iz nje.
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Kaj je novega v 1. razredu?
PREDMETNIK
ŠT. PREDMETOV: 6
ŠT. UR: 20 (2)
ŠT. TEDNOV: 35
DNEVI DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi : 4
Naravoslovni dnevi: 3
Tehniški dnevi: 3
Športni dnevi: 5
Št. tednov dejavnosti: 3

Predmet

Ur na teden

SLOVENŠČINA
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MATEMATIKA

4

LIKOVNA UMETNOST

2

GLASBENA UMETNOST

2

SPOZNAVANJE OKOLJA

3

ŠPORT

3

NIP Angleščina

2

INTERESNE DEJAVNOSTI
Na šoli ponujamo bogat program
interesnih dejavnosti in tečajev, ki
jih boste našli v publikaciji šole na
spletni strani. Izdali jo bomo na
začetku šolskega leta, v njej pa
najdete vse pomembne informacije v
zvezi z življenjem in delom na šoli.
KDAJ V ŠOLO?
Povabljeni boste, da svoje otroke
pripeljete v sredo, 1. septembra
2022, na uvodno prireditev, za
katero boste pravočasno prejeli
vabilo.
Lovro, 1. r.
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Mark Lesjak, 1. r.

Dodatne informacije:
Bernardka Sopčič, ravnateljica
tel. 03 703-31-10
bernardka.sopcic@osnovna-sola-polzela.si
Simona Tomšič, pomočnica
ravnateljice
simona.tomsic@osnovna-sola-polzela.si

tel. 03 703-31-17

Tajništvo šole
tel. 03 703-31-00
URADNE URE, vsak dan
7.30-8.30, 9.00-9.15, 9.50-10.05, 13.00-14.00
Spletni naslov: tajnistvo-os.polzela1@siol.net

Spletna stran šole: http://www.osnovna-sola-polzela.si/
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