


Šestletnik pred 
vstopom v
1. razred

PROCES UČENJA

Otroci se učijo od odraslih, staršev  in učiteljev. 

Predvsem pa jih posnemajo. Največ jih naučimo z 

zgledom.

V obdobju od 5. do 6. leta poteka razvoj na vseh 

področjih najhitreje in zato je s strokovnega vidika 

podprt vstop v šolo pri 6. letih starosti.



Razvoj pričakovanih 

veščin in spretnosti pri 

5. ali 6. letniku

Otrok je popolnoma samostojen 

glede sebe (osebna higiena, 

oblačenje, hranjenje).

GIBANJE:

• Vozi kolo.

• Preskakuje kolebnico.

• Igra badminton.

• Lovi in podaja žogo.

• Z žogo zadeva cilj.

• Stoji na eni nogi 30 s.

GOVOR:

• Govori pravilno in jasno.

• Izgovarja vse glasove.

• Določi prvi glas v besedi.

• Uporablja sestavljene povedi.

• Obnovi kratko zgodbo.

• Piše in bere lastno ime.

ČUSTVA:

• Nadzoruje fizične izbruhe 

jeze.

• Sprejema postavljene meje.



FINA MOTORIKA:

• Reže in lepi.

• Barva znotraj črt.

• Prepisuje vse tiskane črke.

• Uporablja šilček.

• S palcem se dotakne vseh prstov.

• S kleščami izvleče žebelj, ga zabije.

MATEMATIČNO ZNANJE:

• Razvršča predmete.

• Pozna zapis števk do 5.

• Šteje do 20.

• Sešteva in odšteva do 10 (prstki).

SOCIALIZACIJA:

• Spoštuje pravila iger.

• Ima najljubšega prijatelja.

• Sodeluje v skupinskih igrah.



Šola prinese velike spremembe v življenju otroka oziroma vse družine. Za vse velja nov ritem življenja in 

dnevne rutine, nove obveznosti, zagotovo pa se porajajo mnoga vprašanja in negotovosti. Vstop v osnovno 

šolo je za vsakega otroka izjemno pomemben dogodek, je prelomnica v njegovem življenju, največkrat si ta 

trenutek zapomni za vse življenje. Prav tako je to prelomnica za vas – starše, ki ste na svojega prvošolčka 

zelo ponosni, hkrati pa se zavedate, da vaš otrok počasi zapušča svet brezskrbnosti. 

Spoštovani starši, 

vi ste pomemben deležnik pri vzgojno-izobraževalnem delu šole, zato računamo na vašo podporo, predvsem 

pa na zaupanje v strokovno delo zaposlenih. Zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Skupaj se 

moramo zavedati tega, da več kot bodo znali, bolj bodo lahko oblikovali prihodnost po svojih željah in 

uresničili svoje potenciale.

Vabimo vas, da tvorno sodelujete z nami, saj si želimo, da bi obvezno šolanje naših učencev potekalo 

v spodbudnem in razumevajočem učnem okolju.

Skupaj poskrbimo, da bodo šolsko leto pričeli z optimizmom in zaupanjem vase.

Naj nas ti dve lastnosti pospremita in spremljata skozi vsa leta šolanja. Bodimo strpni, spoštljivi in 

iskreni drug do drugega, sodelujmo, skupaj iščimo rešitve, pomagajmo, kjer lahko in prepričana sem,

da bomo na koncu zadovoljni vsi.

Ravnateljica: Alenka Kutnjak



RAVNATELJICA Alenka Kutnjak 79 90 632

POMOČNICA 

RAVNATELJICE

Ankica Pikula 79 90 637

PEDAGOGINJA Suzana Strelec 79 90 636

PSIHOLOGINJA Sanja Metličar 

Strnad

79 90 635

KNJIŽNIČARKA Jasna Medved 79 90 641

POSLOVNA SEKRETARKA Ljudmila Mlakar 79 90 630

UČITELJICE - zbornica Kidričevo 79 90 644

UČITELJICE - zbornica Lovrenc 79 01 161

OSNOVNI PODATKI IN
KONTAKTI

NAZIV: 

OŠ Kidričevo

NASLOV:

Kajuhova 10, 2325 Kidričevo
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Podrobnejše informacije o šoli najdete na spletni strani: http://www.os-kidricevo.si/

Dosegljivi smo tudi na elektronskem naslovu: os.kidricevo@guest.arnes.si

http://www.os-kidricevo.si/
mailto:os.kidricevo@guest.arnes.si


Šolska svetovalna služba

Včasih se zgodi, da nismo sami kos težavam, ali pa potrebujemo dodatno podporo pri

učenju ali iskanju ustreznejših oblik sodelovanja v šoli. Šolska svetovalna služba pomaga

učencem, svetuje staršem in učiteljem pri zagotavljanju pogojev za napredek vsakega

učenca. Starši in učenci ste se s svetovalno službo srečali že ob vpisu, spremljala pa vas bo

ves čas šolanja.

Vodja svetovalne službe na šoli je pedagoginja Suzana STRELEC.



Šolska knjižnica

Na šoli imamo sodobno opremljeno knjižnico, ki je vključena v sistem

COBISS, kar pomeni napreden način upravljanja s knjižnimi viri. Vsak

učenec ob vstopu v šolo dobi člansko izkaznico in si lahko izposoja

knjige v šolski knjižnici.

Branje je odlična priložnost za pridobivanje novega znanja, zato vas prvošolce 

toplo vabimo, da pogosto obiščete našo knjižnico.

Vodja šolske knjižnice je knjižničarka Jasna MEDVED.



Program sodelovanja s starši

Svet staršev je najvišji organ sodelovanja s starši. Sestavljen iz predstavnikov vsakega oddelka,

ki jih izvolijo ostali starši posameznih oddelkov. Predstavniki zastopajo interese svojih oddelkov.

Govorilne ure potekajo vsak prvi torek v mesecu na matični šoli in na podružnici

vsak 3. četrtek v mesecu od 17.00 do 19.00.

V dopoldanskem času so enkrat mesečno možne individualne govorilne ure po

predhodnem dogovoru z učiteljico.

Roditeljski sestanek skliče razredničarka s pisnim vabilom 
staršem.

V primeru aktualnih potreb ali drugih priložnosti lahko pride do

dodatnih vsebin roditeljskih sestankov ali zamenjave že

načrtovanih.



Šolski koledar 2022/2023
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četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA
ponedeljek - petek 31. 10. – 4. 11. JESENSKE POČITNICE
ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE
torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE
nedelja 25. 12. BOŽIČ
ponedeljek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
ponedeljek - ponedeljek 26. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE

2
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nedelja - ponedeljek 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO
petek 27. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

ponedeljek - petek 30. 1. – 3. 2.
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, 
KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE

sreda 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

ponedeljek - petek 6. 2. – 10. 2.
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE 
IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA 
IN KOSTEL

ponedeljek 13. 2. 
POUKA PROST DAN ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE 
IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA 
IN KOSTEL (na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole)

petek - sobota 17. in 18. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK
četrtek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
četrtek - torek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
ponedeljek - torek 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA

četrtek 15. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL

petek 23. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL

nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI
ponedeljek - četrtek 26. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE



JV 6.00 - 8.00 jutranje varstvo

8.20 malica

1., 2., 3., 4. ura 9.40 – 11.50 pouk (vmes odmori in sadna malica)

11.55 - 12.15 kosilo ali popoldanska malica

OPB

podaljšano 
bivanje

12.15 – 16.00

podaljšano bivanje, RaP, interesne    
dejavnosti, TJA ( neobvezni izbirni    
predmet angleščina ) 2 uri                                                        

Šolski dan

PREDMETNIK

PREDMET ŠTEVILO UR TEDENSKO

slovenski jezik – SLJ                 6           

matematika – MAT                    4           

spoznavanje okolja – SPO          3           

šport – ŠPO                              3           

likovna umetnost – LUM             2           

glasbena umetnost – GUM          2         

dopolnilni/dodatni pouk – DDP    1           



Šolske potrebščine
Uporabljali bomo komplet samostojnih delovnih zvezkov LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije stroške izbranega kompleta. 

Naročilnico najdete med prilogami. Pozorno jo preberite in izpolnjeno vrnite skupaj z vso ostalo 
izpolnjeno dokumentacijo. Komplet delovnih zvezkov boste dobili po pošti na dom v mesecu 
avgustu.

Ostale potrebščine priskrbite sami preko naročilnice ali v izbrani papirnici.

Potrebščine za pouk likovne umetnosti ( risalne liste, vodene barvice, 

voščenke, kolaž papir, škarjice, čopiče…) bo priskrbela šola in 

obračunala po položnici v mesecu septembru.



PODALJŠANO BIVANJE:

Podaljšano bivanje obiskujejo učenci od 1. do 
5. razreda. V tem času utrdijo naučene 
vsebine in po potrebi opravljajo samo 

določene domače naloge. V času 
podaljšanega bivanja učitelji poskrbijo tudi za 
sprostitvene, športne, družabne in socialne 

igre. Poleg tega v času podaljšanega bivanja 
izvajamo interesne dejavnosti in dejavnosti 

RaP-a.

Podaljšano bivanje se prične po zaključenem 
pouku, zaključi se ob 16.00.

JUTRANJE VARSTVO:

Jutranje varstvo bo organizirano od 

6.00 do 8.00 oziroma glede na 

potrebe staršev. Otroci, ki ne bodo 

prihajali v jutranje varstvo, bodo 

prihajali v šolo ob 8.05.

Otroci imajo v jutranjem varstvu 

možnost preživeti čas ob igri ali 

počitku.

Razširjen program

Poleg naštetega obveznega programa našim učencem ponujamo še pester razširjeni program: 

jutranje varstvo, podaljšano bivanje, neobvezni izbirni pred- met angleščino, dodatni in dopolnilni 

pouk. Učenci lahko izbirajo med različnimi interesnimi dejavnostmi.



ŠOLSKA INTERESNA DEJAVNOST : glasbene urice in računalništvo

V času podaljšanega bivanja 

se bodo izvajale vsebine 

razširjenega programa na 

temo:

- gibanje

- hrana in prehranjevanje

- zdravje in varnost

IZVEN ŠOLSKE INTERESNE DEJAVNOSTI

Učenci se lahko vključijo v dejavnosti, ki jih ponujajo 

zunanji izvajalci v šolskih prostorih: šah, nogomet, 

gimnastika, košarka, glasbena šola.

Nekatere izmed njih so plačljive.

Priporočamo izbiro vsaj ene, največ dveh 

dejavnosti.

RaP – Razširjen program



Neobvezni izbirni predmet angleščina v 1.razredu

Število ur: 70 ( 2 uri tedensko )

Kako poteka učenje tujega jezika v 1. razredu?

- Pouk je organiziran konkretno, različne krajše dejavnosti.

- Veliko gibalne in igralne dejavnosti.

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

- Posebna skrb za motivacijo in ustvarjalnost učencev.

- Veliko jezikovnega vnosa, kar pomeni, da sprva učenec veliko posluša, preden začne sam govoriti.

- Učitelji upoštevajo načelo tihe dobe, preden od učencev zahtevajo, da samostojno sporočajo v 

tujem jeziku.

DOBRO JE VEDETI!

Pri neobveznem izbirnem predmetu v 1. razredu se znanje ocenjuje opisno.



Temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v VIZ. Sestavljamo pestre jedilnike, ki so

objavljeni na spletni strani šole. Zdrava hrana je pomembna za otrokov telesni razvoj, odpornost

in uspešnost v šoli. Z vzgojno izobraževalnim delom želimo spodbujati zdrav način

prehranjevanja, navajanje na uživanje raznovrstne zdrave hrane, kulturo prehranjevanja ter

privzgojiti primeren odnos do hrane.

Učenci imajo na voljo:

* ZAJTRK ( 0,60€ ) med 6. in 7. uro v jutranjem varstvu

* DOPOLDANSKO MALICO (0,80€)

* KOSILO (2,00€) ali POPOLDANSKO MALICO (0,60€).

Prehrana se obračunava po dnevih prisotnosti. Potrebno jo je odjaviti v tajništvo šole do 8. ure 

zjutraj za naslednji dan.

Prehrana

mailto:os.kidricevo@guest.arnes.si


Starši lahko uveljavljate subvencijo za prehrano.

Šola sama pridobi podatke ali je otrok upravičen do subvencije in v kakšni višini. Na Center 

za socialno delo vam ni potrebno oddajati posebne vloge, razen v primeru, da nimate 

veljavne odločbe o otroškem dodatku, zato bodite pozorni na to, da pravočasno uveljavljate 

oz. podaljšate pravico do otroškega dodatka.

Subvencionirana prehrana



Zdravstveno varstvo

Naša šola sodeluje z Zdravstvenim domom Ptuj – služba    zdravstvenega varstva šolarjev, 

mladine in študentov pri izvajanju obveznih zdravniških sistematskih pregledov za učence 1., 3., 

5., 6. in 8. razreda ter cepljenj po programu zdravstvenega varstva otrok. V okviru zdravstvene 

vzgoje potekajo delavnice za vse učence od 1. do 9. razreda. 

Dosegljivi so na telefonski številki: 02 787 15 00.

Tel. št. Splošne ambulante Kidričevo: 02 796 12 20.

Za vse učence od 1. do 9. razreda so vsako leto organizirani sistematski 

zobozdravstveni pregledi, ki jih opravlja šolska zobozdravstvena služba v 

zobni ambulanti Kidričevo.  Dosegljivi so na tel. št. 02 796 12 20.

Veliko skrb posvečamo preventivnem osveščanju. Vključeni smo v 

tekmovanje Zdravi zobje ob zdravi prehrani.



Pot v šolo in domov Zakon o varnosti v cestnem prometu nalaga 
odgovornost za varnost otrok v cestnem prometu 
predvsem staršem, ki morajo s svojim zgledom in 

dejanji pripraviti svoje otroke na varno sodelovanje v 
prometu. Za varno pot otroka v šolo in iz šole 

poskrbijo starši.

Starši, poskrbite za pravočasen prihod otroka v šolo. Učenci prvega razreda morajo na poti v šolo in 

iz nje okoli vratu nositi RUMENO RUTICO.

Po Zakonu o varnosti cestnega prometa( 87.člen), morajo otroci prvega razreda osnovne šole imeti 

na poti v šolo in domov spremstvo. Spremljajo jih lahko tudi otroci, stari najmanj 10 let, če to s 

pisno izjavo dovolijo starši. Izjemoma lahko otroci, ki obiskujejo prvi razred OŠ prihajajo v območju 

umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki 

oz. rejniki.

Otroka zjutraj pripeljejo starši do učilnice le v prvem mesecu. Od meseca oktobra naprej pa ga 

spremljajo le do šolske avle, kjer se preobuje v copate in sam nadaljuje pot do učilnice.

Brez skrbi, na šoli imamo dežurne učitelje za morebitno pomoč.



Urniki šolskih prevozov



V šoli veljajo šolska pravila, ki jih je učenec dolžan upoštevati.

- K pouku prihaja točno.

- V predprostoru avle se preobuje v copate, ki jih vsak dan odnaša domov.

- Pri pouku športa se preobleče v športna oblačila.

- V šolo redno prinaša urejene šolske potrebščine in opravlja šolske obveznosti.

- Pri pouku posluša in aktivno sodeluje. Ne moti ostalih učencev.

- Zaposlene v šoli vika in jih naziva z gospod/gospa učitelj/učiteljica, ravnateljica, kuharica…

- Pogovarja se spoštljivo, vljudno in ne kriči.

- Ne skače v besedo – dviguje roko, če ima vprašanje ali želi kaj povedati.

- Po hodnikih hodi umirjeno, brez tekanja, prerivanja in nasilnega vedenja.

- V jedilnici se kulturno prehranjuje in hrane ne odnaša iz jedilnice.

- Šolsko torbo z vsemi potrebščinami nosi domov le ob petkih.

Š
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Opravičevanje izostankov

Pravila šolskega reda 
10. člen 

Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru zamude so se 
učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok. Neupravičena zamuda se kaznuje z neopravičeno 
uro. 

Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku petih delovnih dni po 
prihodu učenca v šolo. Izostanek do 5 delovnih dni opravičijo starši, daljšega pa zdravnik. V 
primeru suma zlorabe izostankov se zahteva zdravniško opravičilo. 

Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti 3 dni pred izostankom. 



PRIMER OBRAZCA ZA OPRAVIČILO IZOSTANKA OD 

POUKA (do pet dni po izostanku)

PRIMER OBRAZCA NAPOVEDANEGA IZOSTANKA OD POUKA 

(vsaj 3 dni pred izostankom)

OPRAVIČILO

Prosim, da opravičite izostanek od pouka mojemu 

otroku __________________________________ zaradi 
(ime in priimek otroka) 

________________________________________________ 
( navedite vzrok izostanka)

od _________ do_________.

Kraj in datum: _______________      

Podpis: _______________

VLOGA 
za napovedano odsotnost od pouka

Podpisani/a __________________________________________________ 
(ime in priimek starša ali skrbnika)

prosim, če lahko moj otrok ____________________________________
(ime in priimek otroka) 

učenec/ka _______ razreda OŠ Kidričevo odstoten/na od pouka

od _______ do ________ oz. _______ šolskih dni.

Kraj in datum: ______________________

Podpis: _______________________

Prejel razrednik: _______________, dne _____________

Odobrila ravnateljica: ____________________



Vabljeni k spremljanju dogajanja na naši spletni in facebook strani:

https://www.os-kidricevo.si/

Publikacija 2022/2023

Vsebina in grafična obdelava: Alenka Emeršič in Klara Vindiš-Pušnik ter

ravnateljica Alenka Kutnjak

https://www.os-kidricevo.si/
https://www.facebook.com/O%C5%A0-Kidri%C4%8Devo-197787235618332/
https://www.facebook.com/O%C5%A0-Kidri%C4%8Devo-197787235618332/

