OSNOVNA ŠOLA “F. S. FINŽGAR”

KJE SMO
Osnovna šola »F. S. FINŽGAR«, Ulica Cerreto 19 - Barkovlje
040 43015 finzgar@libero.it
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ŠOLSKI KOLEDAR
Pouk se začne med 10. in 15. septembrom in zaključi pred 15. junijem.

URNIK
ORGANIZACIJSKI MODEL – PODALJŠAN TEDENSKI URNIK
Za vse razrede je uveden 28 urni in 30 minutni obvezen tedenski program (modul 1),
ki se dopolnjuje z neobveznim (modul 2). Obvezen podaljšek pouka imajo učenci ob
ponedeljkih in sredah popoldne, podaljšek pouka ob torkih popoldne sodi k izbirnemu
programu.
Med ostalimi popoldnevi potekajo izbirne dejavnosti, ki jih organizira Združenje
staršev (laboratorij angleščine, pisanje nalog,..)
Družine se lahko odločijo tudi za slovenski dijaški dom Srečko Kosovel (Ulica
Ginnastica 72), ki učencem nudi popoldansko bivanje, učno pomoč in oporo: prevoz
do dijaškega doma je zagotovljen.
Učencem je v šoli vsak dan zagotovljeno kosilo.
MODUL 1

OBVEZEN
PROGRAM

MODUL 2
IZBIRNI PROGRAM
OBVEZEN PROGRAM + NEOBVEZNI PODALJŠKI*

PON

08.00 – 15.30

08.00 – 15.30

TOR

08.00 – 12.30

08.00 – 15.30*
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SRE

08.00 – 15.30

08.00 – 15.30

ČET

08.00 – 12.30

08.00 – 13.00

PET

08.00 – 12.30

08.00 – 13.00

JUTRANJE VARSTVO
Starši lahko iz službenih razlogov zaprosijo za jutranje varstvo od 7.30 dalje.

UČNO OSEBJE
Na šoli so zaposleni razredni učitelji in učitelji za podporni pouk.
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PREDMETNIK

PREDMETI

URE V TEDNU

slovenščina

5 -7

italijanščina

5

matematika

5 -6

angleščina

1-3

naravoslovje

2

zgodovina

1 -2

zemljepis

1-2

glasbena vzgoja

1

tehnologija

1

umetnost in upodabljanje

2

gibalna in športna vzgoja

2

verouk/alternativne dejavnosti

2
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ŠOLSKO POSLOPJE
Šolski prostor zajema prostore dvonadstropne šolske stavbe, v kateri deluje poleg
osnovne šole tudi rekreacijski center »Stuparich«. V šolskem poslopju so številne
svelte in prostorne učilnice, osnovni šoli pa so dodeljeni naslednji prostori:
5 učilnic namenjenih rednemu pouku od prvega do petega razreda, od katerih je
večina opremljena z interaktivno tablo;
učilnica za alternativne in laboratorijske dejavnosti;
prostorna in prenovljena jedilnica;
računalniški laboratorij;
zbornica/knjižnica.
Med urami gibalne in športne vzgoje se učenci poslužujejo telovadnice rekreacijskega
centra »Stuparich«, ki se nahaja v neposredni bližini in je zlahka dosegliva.
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ZUNANJE IGRALNE POVRŠINE
Za šolo je ograjeno šolsko dvorišče, kjer lahko učenci preživljajo čas v igri in odmore.

DNEVNI RED ŠOLE - ORGANIZACIJA ČASA

8.00

PRIHOD UČENCEV

8.00 – 9.40

POUK

9.40 – 10.00

ODMOR
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10.00 – 12.30

POUK

12.30 – 13.15

KOSILO IN PROSTA IGRA

13.15 – 15.30

POPOLDANSKI POUK OD PONEDELJKA DO SREDE
ponedeljek, sreda – obvezen podaljšek; torek– izbirni program
četrtek, petek - izbirne dejavnosti, ki jih organizira Združenje staršev

SREČANJA S STARŠI

SEPTEMBER

Uvodni roditeljski sestanek in individualni razgovor za starše novovpisanih otrok, medsebojno spoznavanje in izmenjava informacij o
učencu.

OKTOBER

Roditeljski sestanek, predstavitev življenja in dela šole, ponudba
programov in projektov; spoznavanje predmetnika, učnih načrtov,
oblik in metod dela; izvolitev predstavnikov staršev v medrazredne
svete.

NOVEMBER

Sestanek učnega osebja v navzočnosti izvoljenih predstavikov staršev,
okvirna predstavitev delovanja, dejavnosti, ki potekajo med letom, in
splošne slike razredov.

DECEMBER

Individualni razgovori o učno-vzgojnem uspehu posameznih učencev.
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JANUAR

Dnevi odprtih vrat, predstavitev vzgojno-izobraževalnega delovanja
šole staršem novo vpisanih otrok.

FEBRUAR

Roditeljski sestanek in podelitev spričeval ob zaključku prvega
ocenjevalnega obdobja.

APRIL

Individualni razgovori o učno-vzgojnem uspehu posameznih učencev.

MAJ

Sestanek učnega osebja v navzočnosti izvoljenih predstavikov staršev:
izbira učbenikov za naslednje šolsko leto, evalvacija vzgojno
izobraževalnega dela, vsebinska izhodišča in novi predlogi.

JUNIJ

Zaključek pouka in podelitev spričeval ob zaključku drugega
ocenjevalnega obdobja.

Starši se v teku šolskega leta lahko pogovorijo z učitelji na govorilnih urah, na katere se
predhodno najavijo, v izjemnih, nujnih ali nepredvidenih primerih se lahko z učitelji
dogovorijo tudi za izredne govorilne ure.
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VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Osnovna šola se na osnovi vzgojne kontinuitete povezuje z otroškim vrtcem v enoten
izobraževalni proces; njena osnovna naloga je, da ustvarja spodbudno učno okolje, ki
učencu omogoča učinkovito razvijanje samostojnosti, kreativnosti, neodvisnosti
mišljenja, kritičnega presojanja, sposobnosti reševanja problemov in sprejemanja
odgovornosti. Osnovnošolsko izobraževanje je obenem usmerjeno v grajenje temeljev
osnovnim znanjem in kompetencam, ki bodo v skladu z referenčnim Profilom ob
zaključku srednje šole oziroma prve stopnje obveznega šolanja.
Aktivne učne metode in oblike dela omogočajo osebnostni razvoj vsakega posameznika
v skladu z njegovimi sposobnostmi, starostno stopnjo in interesi; doseganje in
uresničevanje ciljev pa presega zgolj vzgojno-izobraževalno področje in prehaja v
vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj.
Celotna vzgojno-izobraževalna ponudba je preko glavnega menuja naše spletne strani
dostopna na podstraneh TVIP in PROJEKTI.
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VPIS V OSNOVNO ŠOLO

KDO
Prošnjo za vpis lahko vložijo starši otrok, ki tekom leta vpisa dopolnijo šesto leto
starosti. Prošnjo lahko vložijo tudi starši otrok, ki dopolnejo šesto leto starosti med 1.
januarjem in 30. aprilom naslednjega leta.

KDAJ
Ministrstvo za izobraževanje vsako leto objavi okrožnico, v kateri so navedene vse
potrebne informacije in termin za vpis; okvirno postopek vpisovanja praviloma steče v
mesecu januarju/februarju.

KAKO
Vpis učencev v začetne letnike šolanja vseh vrst in stopenj se izvede
preko elektronske vloge: vse informacije so dostopne na tem spletnem mestu pod
razdelkom »Vpisi«.
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