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Datum: 29. 1. 2020 

 

 

 

Spoštovani starši! 

 

Vabimo vas k vpisu vašega otroka v prvi razred Osnovne šole Šmartno za šolsko leto 2020/21. 

Vpis na matični šoli poteka tudi za učence podružničnih šol -  PŠ Primskovo, PŠ Štangarske 

Poljane in Velika Kostrevnica.  

 

Vpis bo potekal na OŠ ŠMARTNO, kabinet št. P/K1, pritličje novega prizidka, in sicer v: 

 

- PONEDELJEK, 10. 2. 2020, OD 10.00 DO 13.00 IN OD 14.00 DO 18.00, 

 

- TOREK, 11. 2. 2020, OD 12.00 DO 17.00, 

 

- SREDA, 12. 2. 2020, OD 9.00 DO 15.00. 

 

Vpis je obvezen za otroke, rojene v letu 2014. Zaželeno je, da imate s seboj osebni dokument 

otroka. Dodatne informacije dobite v šolski svetovalni službi, tel:  01 89 00 171. 

                                                                                                                            

 

Šola poleg obveznega programa izvaja tudi t. i. razširjen program. Del tega programa so 

jutranje varstvo, oddelek podaljšanega bivanja in neobvezni izbirni predmeti ter varstvo 

vozačev. Na hrbtni strani tega obvestila si lahko preberete kratek opis navedenih oblik.  

 

Poleg obvestila ste prejeli tudi prijavnico za razširjeni program, ki jo izpolnjeno prinesite s 

seboj na dan vpisa. 

 

   

Ravnatelj: Tomaž Rozina, prof. 
 
 
  



 

Jutranje varstvo (JV) 

Šola organizira jutranje varstvo za učence prvega razreda, če je po normativih za oblikovanje oddelkov 

prijavljenih dovolj učencev. Poteka od 5.45 do 7.45, ko učence prevzamejo učiteljice, ki jih poučujejo. V 

JV so vključeni prvošolci, ki pridejo v šolo do 7.15 in je zanje organiziran zajtrk.  

Prosimo, da prijavnico izpolnite tudi, če o tej možnosti še razmišljate, kasnejša vključitev je možna le 

do zapolnitve skupine. V kolikor prijavljene oblike varstva med letom ne boste več potrebovali, 

odločitev pisno sporočite. 

 

Varstvo vozačev pred poukom 

Šola pred pričetkom pouka za učence organizira tudi varstvo vozačev. To je namenjeno prvošolcem, ki 

pridejo v šolo od 6.45 do 7.45 in v šoli nimajo zajtrka.  

 

Oddelek podaljšanega bivanja (OPB) 

Oddelek podaljšanega bivanja se začne po končanem pouku. Učenci, ki so vključeni v podaljšano 

bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo. Dejavnosti v oddelku so skrbno načrtovane in potekajo po 

programu, učenci v tem času opravljajo domače naloge in utrjujejo znanje ter  imajo različne dejavnosti, 

del časa je namenjen tudi prosti igri. Glavni cilji so usmerjeni predvsem v razvijanje učenčeve 

samostojnosti, odgovornosti,  pridobivanje socialnih veščin ter razvijanje otrokovih močnih področij.  

Prosimo, da prijavnico izpolnite tudi, če o tej možnosti še razmišljate, kasnejša vključitev je možna le 

do zapolnitve skupine. V kolikor prijavljene oblike varstva med letom ne boste več potrebovali, 

odločitev pisno sporočite. 

 

Varstvo vozačev po pouku 

V varstvo po pouku so vključeni učenci, ki odhajajo domov takoj po pouku s šolskim prevozom (prvi 

šolski avtobus) ali pa pridete po njih starši, skrbniki ...  

 

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu osnovne šole 

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet, če je po 

normativih za izvajanje predmeta prijavljenih dovolj učencev. 

Učenec izbere predmet prostovoljno, vendar mora nato predmet obvezno obiskovati. Pouk poteka 

dvakrat tedensko v okviru urnika, po končanem rednem pouku. Znanje učencev se pri tem predmetu 

ocenjuje opisno, zaključna ocena se vpiše v spričevalo. 
 

Kaj se učenci učijo pri tujem jeziku v 1. razredu? 

 Vsebine so primerne starosti učencev in njihovimi izkušnjami iz vsakdanjega življenja.  

 V prvem razredu se učenje tujega jezika navezuje s cilji in vsebinami drugih predmetov, gre za 

medpredmetno povezovanje.  

 Z izbranimi dejavnostmi se učitelj skuša približati naravnemu usvajanju jezika.  

Cilji in standardi znanja so v 1. razredu usmerjeni v poslušanje in slušno razumevanje ter govorjenje. 
 

Kako poteka učenje tujega jezika v 1. razredu? 

 Pouk je organiziran konkretno z različnimi krajšimi aktivnostmi. 

 Veliko je igralnih in gibalnih dejavnosti. 

 Veččutno učenje ob konkretnem materialu (lutke, igrače, predmeti, glasba). 

 Učitelji namenjajo posebno skrb motivaciji in ustvarjalnosti učencev. 
 

Katere so prednosti učenja tujih jezikov ob vstopu v šolo? 

 Omogočanje daljše izpostavljenosti jeziku in senzibilizacija za učenje tujega jezika.  

 Strpnejši odnos do drugačnosti, oblikujejo drugačen/širši pogled na svet.  

 Povezovanje neformalnega učenja v predšolskem obdobju s formalno obliko v prvem razredu.  


