KAKO POTEKA DAN NA ŠOLI

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠOLI

Šola se zjutraj odpre ob 6. uri.
 Jutranje varstvo je med 6.00 in 8.25
(možnost zajtrka ob 7.00).
 Pouk poteka od 8.30 do 12.05.
(dopoldanska malica in možnost kosila).
 Podaljšano bivanje je med 12.10 in 17.00
(možnost popoldanske malice).

Spletna stran šole: www.os-medvode.si
E-pošta: os.medvode@guest.arnes.si

Podaljšano bivanje
V času podaljšanega bivanja se izvaja
neobvezni izbirni predmet (angleščina), učenci
naredijo domačo nalogo, imajo dejavnosti
razširjenega programa (RaP – glejte
prijavnico), obiščejo interesne dejavnosti
(nabor aktivnosti šola sporoči v septembru).

Če učencem v času podaljšanega bivanja ne
uspe narediti domače naloge, je to njihova
odgovornost in jo morajo dokončati doma.
Starši ob prevzemu otroka počakajo pred
učilnico.

Ravnateljica: mag. Damjana Šubic
Pomočnica ravnateljice: Azra Kajan
Svetovalna služba: mag. Tatjana Šušteršič
Tajnici VIZ: Nataša Sojar in Jerica Jerala
Telefonske številke
Tajništvo: 01 36 19 290, 01 36 11 314
Svetovalna služba: 041 373 997

INFORMACIJE
OB VSTOPU
V PRVI RAZRED

E-pošta - šolska svetovalna služba:
tatjana.sustersic2@guest.arnes.si

Vizija OŠ Medvode
Moderna, prijazna, odprta šola s
spoštljivimi medsebojnimi odnosi, ki
upošteva
individualnost,
spodbuja
uporabno znanje in gradi zaupanje vase.

`

PRVI ŠOLSKI DAN – 1. 9. 2021

VARNA POT V ŠOLO

Prihod prvošolcev in staršev bo ob 9. uri na
ploščad šole.

V skladu s 7. odstavkom 87. člena Zakon o
pravilih cestnega prometa (ZPrCP) morajo imeti
otroci prvega razreda osnovne šole na poti v
šolo in domov spremstvo polnoletne osebe.

Sledil bo kratek pozdrav ravnateljice in odhod
v učilnice. Starše bomo prvi šolski dan povabili
za nekaj časa v učilnico, tako, da jim bo
razredničarka
podala
nekaj
uvodnih
informacij.
Kako bo potekalo prvo šolsko leto za vašega
prvošolca, boste izvedeli na uvodnem
roditeljskem sestanku, ki bo prvi teden v
septembru.
Učenci naj 1. septembra prinesejo podpisane
šolske potrebščine (seznam potrebščin je v
prilogi).

Starši, parkirajte na parkirišču pri Športni
dvorani in se peš odpravite do vhoda za
prvošolce (ki je pri klančini nasproti vrtca).

SODELOVANJE S STARŠI
Redno in kvalitetno sodelovanje šole s starši je
predpogoj za uspešno vzgojno-izobraževalno
dejavnost šole. Želimo, da bi bila naša
komunikacija čim bolj spoštljiva, odprta in
učinkovita.

V naslednjem šolskem letu bo na naši šoli 45
prvošolcev. Oblikovali smo dva oddelka, ki ju
bosta vodili razredničarki in drugi učiteljici
v 1. razredu. Prvi šolski dan bodo prvošolci
spoznali učiteljice in izvedeli, ali bodo v A ali B
oddelku.

V primeru reševanja konfliktnih situacij želimo,
da
starši
upoštevate
postopnost
pri
komuniciranju in se obrnete na: razrednika,
učitelja, šolsko svetovalno službo in vodstvo
šole.

V prilogi tega obvestila boste prejeli obrazce,
ki jih doma izpolnite in jih vrnete do 15. 6.
2021:

Glede na dobre izkušnje s poukom na daljavo
nadaljujemo z računalniškim opismenjevanjem
že od 1. razreda dalje. V šolskem letu 2021/22
nadaljujemo z uporabo AAI storitev in uvajamo
storitev Office 365.

 Lahko jih prinesete osebno,
 ali jih oddate v nabiralnik pri glavnem vhodu šole,
 ali jih pošljete po navadni pošti,
 ali pa jih pošljete skenirane po e-pošti.

Informacije pripravila:
mag. Tatjana Šušteršič, ŠSS
Oblikovala: Mojca Velušček
Ravnateljica: mag. Damjana Šubic
Medvode, 26. 5. 2021

KAJ JE POMEMBNO VEDETI
PRED VSTOPOM V ŠOLO?










Samostojnost prvošolcev (samostojno
urejanje na stranišču, zavezovanje
vezalk,
zapenjanje
gumbov/zadrg,
pravilna uporaba pribora).
Ustrezna komunikacija do učiteljev
(pozdravljanje,
vikanje
učiteljev),
spoštljiv odnos do vrstnikov in
zaposlenih na šoli.
Dosledna uporaba besed: prosim, hvala,
oprosti.
Medsebojno poslušanje; ne skačemo
drugim v besedo.
Pravilno sedenje za mizo.
Pravilna drža pisala.
Včasih je potrebno malo počakati: v vrsti
na malico, na besedo pri pouku, v
knjižnici na knjigo, pri športu na začetek
igre…

