Nagovor
Spoštovani starši,
letošnje leto nas je že do sedaj precej preizkušalo. Upam, da nas ne čaka še kaj novega. Slovensko
šolstvo tako nenavadnih razmer ne pomni. Zato se vam iskreno opravičujem, saj bi se v običajnih
okoliščinah spoznali že pred dobrim mesecem. Tako smo se na podlagi priporočil, ki so veljala ob koncu
šolskega leta odločili, da sestanek z vami, starši bodočih prvošolcev, prestavimo na konec avgusta.
Vem, da starši potrebujete marsikatero informacijo o vključitvi otroka v šolo, zato smo vam pripravili
nekaj ključnih podatkov, ki jih sicer staršem posredujemo na sestanku. Tako se boste lahko skupaj z
otrokom pripravili na začetek šolske poti.
Dokler smo starši in učitelji skupaj zmoremo premagati vse ovire.
Lepe počitnice!
Saša Kožuh, ravnatelj

Organizacija dela
Vodstvo šole
-

Saša Kožuh, ravnatelj
Jana Tavčar, pomočnica ravnatelja

Svetovalna služba
-

Mateja Kosovel, psihologinja
Darja Barborič Vesel, socialna pedagoginja

Oddelki in prostori
Razred
1.a
1.b
1.c

Prostor
Prizidek 1
Prizidek 2
Prizidek 3

Učiteljici
Mojca Orešnik Jelačič, Snežana Tešič
Radislava Modic, Breda Lesar
Damijana Sussa, Snežana Tešič

Predmetnik
Predmet
Slovenščina
Matematika
Angleščina (neobvezno)
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Spoznavanje okolja
Šport

Število ur na teden
6
4
2
2
2
3
3

Dnevni razpored dela
6.20

8.30
12.00 (12.50)
16.10
17.00
jutranje
nujno
pouk
podaljšano bivanje
varstvo
dežurstvo
Jutranje varstvo bo potekalo v dveh skupinah. Prva skupina se bo odprla ob 6.20, druga pa
ob 7.20.
Pouk traja od 8.30 do 12.00 oziroma dvakrat tedensko do 12.50 za učence z angleščino. V
času pouka je ob približno 9.15 dopoldanska malica.
Podaljšano bivanje poteka od konca pouka do 16.10. V času podaljšanega bivanja je kosilo
kmalu po koncu pouka in med drugo in tretjo še popoldanska malica.

-

Nujno dežurstvo poteka od konca podaljšanega bivanja v eni skupini za celotno šolo v
glavni šolski stavbi in sicer do 17.00.

Šola, starši in otrok
Drug drugemu smo podpora in ne ovira na poti. Tako učitelji kot starši stremimo za istim ciljem:
uspešen, srečen, zadovoljen otrok na koncu osnovne šole.
Zaupanje, spoštovanje in sodelovanje med starši in šolo so nepogrešljive za zdrav razvoj in napredek
otroka.

Šola ponuja veliko možnosti za sodelovanje:
-

govorilne ure
roditeljski sestanki
šolske prireditve
strokovna predavanja in delavnice za starše
razredna srečanja in delavnice
svet staršev, svet šole, šolski sklad...

Prehod v osnovno šolo
Vstop v šolo je ena izmed pomembnih prelomnic v našem življenju. To je srečen in vesel dan, za
katerega si želimo, da bo otroku ostal v lepem spominu za vse življenje. Zato starši naredite ta dan za
vašega otroka poseben, prazničen nikakor pa ne strašite otroka s šolo.
Starši ne učite otrok brati, pisati ali računati. Vsega tega se bodo otroci naučili v šoli. Otroku boste
mnogo bolj pomagali, če ga naučite osnovnih opravil in samostojnosti.
Polagamo vam na srce, da otroka pred vstopom v šolo naučite:
-

samostojnosti pri oblačenju, obuvanju in hranjenju
skrbeti za osebno higieno (tudi na stranišču)
skrbeti za potrebščine
medsebojnega sodelovanja in spoštovanja

Prvi šolski dan
Na prvi šolski dan 1. septembra se ob 9.30 prvošolci in starši zberejo v avli brez šolske torbice in
potrebščin. Tisti dan, bodo otroci postali šolarji in bodo spoznali svoje učiteljice, sošolke in sošolce ter
svojo učilnico. Okoli 11. ure se bo prvi dan zaključil z manjšo pogostitvijo za otroke.
Vse ostale informacije glede prvega šolskega dne in pouka boste dobili na sestanku pred začetkom
šolskega leta.

Prehrana
Šola ponuja tri obroke dnevno za učence od 1. do 5. razreda.
Obrok
Dopoldanska malica
Kosilo
Popoldanska malica

cena
0,80 € - regulirana cena MIZŠ
2,88 €
1,00 €

V prilogi tega dopisa imate tudi zakonsko določen obrazec za prijavo na prehrano. Prosimo, da obrazec
izpolnite in oddate v tajništvu šole najkasneje do 27. 8. v času uradnega časa med počitnicami, ki je
objavljen na spletni strani šole. Za prvi šolski dan, vam otroka na prehrano ni potrebno prijavljati. Če
ga boste vseeno pomotoma prijavili ne skrbite, prijave ne bomo upoštevali.

Ne pozabite pravočasno oddati prijave, saj sicer ne bomo mogli pripraviti vseh obrokov.

Kontakti
tajništvo

Tjaša KOVAČ

info@oskm.si

520-65-70

ravnatelj

Saša KOŽUH

ravnatelj@oskm.si

520-65-70

pomočnica ravnatelja

Jana TAVČAR

pomocnica@oskm.si

520-65-76

računovodstvo

Ane-Mari ZDEŠAR

racunovodstvo@oskm.si

520-65-75

zbornica

Učitelji

ime.priimek@ucitelj.oskm.si

520-65-74

Svetovalna služba

Mateja KOSOVEL
Darja BARBORIČ VESEL svetovalna@oskm.si
Kristina ILIČ

520-65-77

knjižnica

Lidija KOŠIR

520-65-79

knjiznica@oskm.si

Izredno delo in pouk na daljavo
Upamo, da nam pouka na daljavo ne bo treba nikoli več izvajati. Pokazalo se je, da tovrstno
izobraževanje, predvsem najmlajših, močno obremenjuje starše in postavlja samo šolanje na napačne
temelje. Zato smo učitelji mnenja, da je lahko tovrstna oblika šolanja le najbolj skrajen ukrep varovanja
zdravja in življenja.
Ne glede na naše načelno mnenje se intenzivno pripravljamo tudi na šolanje na daljavo. Zato ste lahko
mirni, saj bomo naredili prav vse, da bo tudi tovrsten pouk potekal čim bolje. O vseh posebnostih bomo
tako kot ostale starše sedaj tudi vas redno in pravočasno obveščali.
Bodite brez skrbi, v iztekajočem letu smo vsi, tako učenci, starši kakor tudi učitelji, opravili veliko delo
in to zelo dobro, zato ne vidim razloga, da ne bi bilo tako tudi v prihodnje.

Zaključek
V avgustu vas bomo, če bodo razmere to dovoljevale, poklicali na sestanek. Tako se bomo lahko končno
spoznali in tudi pogovorili in predvsem odgovorili na vaša številna vprašanja. Pri vpisu ste starši navedli
elektronski naslov vsaj enega starša. Zato vas bomo na ta sestanek povabili po elektronski pošti. Lahko
spremljate tudi našo spletno stran www.oskm.si, kjer bomo prav tako objavili vabilo na sestanek.
Vsekakor pa lahko tudi pokličete v tajništvo, če imate težave z elektronsko komunikacijo, dosegljivi
bomo po 17. 8. med 9.00 in 12.00 uro.
Prepričan sem, da se vam, še posebej staršem prvorojencev, poraja marsikatero vprašanje. Zato smo
vam pripravili tudi zloženko s koristnimi informacijami. Če kljub temu ostane kakšno zelo pomembno
vprašanje odprto in nikakor ne morete počakati do sestanka, pa mi lahko napišete elektronsko
sporočilo na ravnatelj@oskm.si. Pri tem upoštevajte, da je pred nami čas dopustov.
Da vendarle ne bo preveč vprašanj, naj vam odgovorim na največje in najbolj pereče vprašanje: »V
katerem razredu bo moj otrok«. Na to vprašanje boste dobili odgovor tik pred novim šolskim letom.
Pri tem ne gre za zelo varovano skrivnost. Preko poletja se po naših izkušnjah seznami še spreminjajo
zaradi vpisov in izpisov. Le na takšen način lahko zagotovimo čim bolj uravnotežene oddelke.
Dovolite mi, da vam čisto na koncu zaželim lep dopust in prijetno poletje.
Se vidimo avgusta.
Saša Kožuh, ravnatelj

Priloge:
-

potrdilo o šolanju
obrazec za prijavo na šolsko prehrano
zloženka pred vstopom v šolo
seznam potrebščin

