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Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje
ljudi, da počnejo prave stvari, ampak
da uživajo v njih;
ne le, da postanejo delavni, ampak da
vzljubijo delo;
ne le, da postanejo učeni, ampak da
vzljubijo znanje;
ne le, da postanejo čisti, ampak da
vzljubijo čistost;
ne le, da postanejo pravični, ampak da
zahrepenijo po pravici.
John Ruskin

Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur
telefon: 04/ 25 19 250
e-mail: tajnistvo@os-sencur.si
www.os-sencur.si

Znanje je zaklad,
ki venomer
spremlja
svojega lastnika.

V šolo, našo šolo,
radi pohitimo.
V šoli, lepi šoli
pridno se učimo.
Kdor rad v šolo hodi,
mnogo ve in zna.
Znanje pa je boljše
kakor kup zlata.

Starši in učenci lahko izberejo tudi neobvezni
izbirni predmet – angleščina.
Seznam šolskih potrebščin boste starši našli
na domači internetni strani šole:
www.os-sencur.si, od junija dalje.

Za vse morebitne dodatne želje, pojasnila,
sporočila ipd. vam je na voljo šolska
psihologinja Mateja Potočnik Poljanšek;
tel: 04/ 25 19 256; e-naslov:
mateja.potocnik.poljansek@os-sencur.si

(kitajski pregovor)

Šenčur, februar 2022

SPOŠTOVANI STARŠI
in OTROCI,
naši bodoči PRVOŠOLCI
Z današnjim vpisom ste prestopili prag učenosti,
sprejeti ste v skupnost, kjer se starši, učenci in
učitelji trudimo za vrednote, med njimi še posebno
za:
ODGOVORNOST, ki jo izkazujejo učenci s svojo
vztrajnostjo, potrpežljivostjo, izpolnjevanjem svojih
dolžnosti in upoštevanjem šolskega reda; strokovni
delavci, ki odgovornost izkazujejo s svojo
strokovnostjo,
ustvarjalnostjo,
pravičnostjo,
omogočanjem zdravega okolja, doslednostjo in
spoštljivostjo; ter starši, ki odgovornost izkazujejo s
svojo skrbnostjo, sodelovanjem
s šolo,
spodbujanjem otroka in spremljanjem njegovega
razvoja;

POT V ŠOLO

ORGANIZACIJA POUKA

Varna pot v šolo je za 6-letnika zelo pomembna. V
šolo mora otrok prihajati v spremstvu staršev ali
osebe, starejše od 10 let. Otrok sam lahko pride v
šolo le v primeru, če je pot do šole varna oz. je v
območju umirjenega prometa.
Pričakujemo, da boste otroka v šolo in iz nje
spremljali vi (oz. starejši brat, sestra), ga pripeljali do
učilnice in oddali učiteljici v jutranjem varstvu ali
razredni učiteljici.
Otrok naj na poti v šolo in iz šole nosi rumeno
rutico. Dobil jo bo v šoli prvi šolski dan.

Učenci prvega razreda imajo pouk vsak dan
od 8.20 do 12.05.

Intelektualna/funkcionalna zrelost:


SPOŠTOVANJE oz. medsebojno spoštovanje je
pogoj za uspešnost pri doseganju naših ciljev, zato
se medsebojno poslušamo, smo strpni drug do
drugega, priznavamo in sprejemamo drugačnost, se
medsebojno spodbujamo in skupaj iščemo rešitve;
ZNANJE, ki nam odpira poti in nam omogoča, da
skupaj razvijamo ustvarjalnost, vedoželjnost,
uspešnost, aktivnost in uporabnost znanja.
Uresničevanje teh vrednot bo vam, dragi starši, dajalo
občutek, da je vaš otrok v dopoldanskem času na varnem,
sprejet in spoštovan v okolju, ki mu nudi dovolj
možnosti za nadgrajevanje svojega znanja in učnih
sposobnosti ter spodbujanje vseh plati njegove osebnosti.
Nam, učiteljem, pa bo tudi prijetno ob misli, da se otroci
vračajo v varno in spodbudno družinsko okolje.



pove osnovne podatke o sebi, razlikuje
osnovne barve, primerno razvit govor in
besedni zaklad, opiše predmete in pojave,
pripoveduje kratke zgodbe, pozna nekaj črk
abecede, se orientira v času, prešteva do 10,
riše človeka, hišo, drevo – risba je
prepoznavna, prerisuje preproste like, barva do
črte, reže s škarjami po ravni črti, govori
popolne povedi, govor je razumljiv, razume
navodila, razloči levo in desno, varno prečka
cesto, razvita grafomotorika (razvita roka,
pravilna drža svinčnika).

Socialna in čustvena zrelost otroka:
kako prenaša ločitev od staršev, obnašanje v
novem okolju, odnos do vrstnikov, samostojnost
pri delu, reakcija na uspeh/neuspeh, zanimanje
za svet okrog sebe, pripravljenost za sodelovanje,
odnos do odraslih, uporaba osnovnih vljudnostnih
pravil, pripravljenost prisluhniti drugim in
počakati.

Jutranje varstvo
Učenci se v jutranje varstvo lahko vključijo
od 6. 15 dalje in tam počakajo do začetka
pouka ob 8.20. V jutranje varstvo mora
otrok vstopiti najkasneje do 7.45.
Za učence bo na voljo tudi zajtrk.
Jutranje varstvo je brezplačno.
Podaljšano bivanje
Po pouku se učenci lahko vključijo v
oddelek podaljšanega bivanja, ki traja
najdlje do 16.30.
Tudi podaljšano bivanje je brezplačno,
starši prispevate samo za kosilo in
popoldansko malico.
Vse
morebitne
spremembe
bodo
objavljene 1. šolski dan.

SREČANJA S STARŠI IN OTROKI
Srečanje s starši načrtujemo v prvih
dneh junija 2022.
Do 1. šolskega
dneva
dobite vse
informacije po pošti, konec maja in nato še
v avgustu.
Prvi šolski dan: 01. 09. 2022
V začetku septembra sledi prvi roditeljski
sestanek.
Starši, vabljeni h konstruktivnemu sodelovanju,
da bomo lažje dosegali naše skupne cilje.

