SREDNJA ŠOLA PRVE STOPNJE »SV. CIRIL IN METOD« KATINARA

Srednja šola prve stopnje sodi po otroškem vrtcu in osnovni šoli v zaključno vzgojnoizobraževalno obdobje prvega ciklusa šolanja.
Triletno srednješolsko šolanje prve stopnje je ključnega pomena za pridobivanje znanj,
za osebnostni razvoj učencev in oblikovanje zavesti o lastni identiteti ter postopno
pridobivanje kompetenc za nadaljevanje šolanja in vseživljenjsko učenje (Državne
smernice za Kurikulum 2012).

KJE SMO
Reška cesta 519, Katinara / 040 390716 metodkat@libero.it

1

ŠOLSKI KOLEDAR
Pouk se začne med 10. in 15. septembrom in zaključi pred 15. junijem.

TEDENSKA OBVEZNOST UČENCEV
Podružnična šola na Katinari deluje s 34-urnim tedenskim predmetnikom.
Predmetnik šolskih dejavnosti je razporejen na 5-dnevni delovni teden: od ponedeljka
do petka s 6-urnimi sklopi učnih enot po 55 minut od 8.00 do 13.30, dvakrat
tedensko imajo učenci 2 učni uri pouka tudi v popoldanskem času, pred tem je med 30minutno prekinitvijo šolskih dejavnosti učencem zagotovljeno kosilo.

PREDMETNIK

ŠOLSKI PREDMETI

TEDENSKA RAZPOREDITEV UČNIH ENOT

slovenščina/zgodovina/zemljepis

5/2/2

italijanščina/alternativne dejavnosti

5/1

angleščina

3

nemščina

2

matematika/naravoslovje

4/2

2

tehnologija

2

glasbena vzgoja

2

umetnost in upodabljanje

2

gibalna in športna vzgoja

2

verouk

1
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ŠOLSKO POSLOPJE
Vsi prostori enonadstropnega šolskega poslopja podružnične šole na Katinari so bili
poleti 2006 povsem prenovljeni in na novo opremljeni. V pritličnem delu se ob učilnici,
ki namenjena rednemu pouku, nahaja še knjižnica. V prvem nadstropju sta dve
prostorni in svetli učilnici, vse učilnice so opremljene z interaktivno tablo.

ZUNANJE POVRŠINE
Ob šoli se razprostira lepo urejena zelena površina porasla z drevesi, na kateri učenci
preživljajo šolske odmore ali izvajajo druge vodene dejavnosti.
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SREČANJA S STARŠI
Srečanja s starši potekajo na roditeljskih sestankih, pogovornih urah ter na formalnih
in neformalnih srečanjih med šolskim letom, ob različnih priložnostih in ob zaključku
šolskega leta.
SEPTEMBER Uvodno medsebojno spoznavanje in izmenjava informacij.

OKTOBER

NOVEMBER

JANUAR

FEBRUAR

Predstavitev življenja dela in šole, ponudba programov in projektov;
spoznavanje predmetnika, učnih načrtov, oblik in metod dela
(roditeljski sestanek in individuali razgovori o učno-vzgojnem uspehu
posameznih učencev); izvolitev predstavnikov staršev v razredne svete.
Sestanek učnega osebja v navzočnosti izvoljenih predstavikov staršev,
okvirna predstavitev delovanja, dejavnosti, ki potekajo med letom, in
splošne slike razreda.
Dnevi odprtih vrat: predstavitev vzgojno-izobraževalnega delovanja
šole staršem novo vpisanihu učencev.
Individualni razgovori o učno-vzgojnem uspehu posameznih učencev 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 vzgojnoizobraževalnega dela, vsebinska izhodišča in novi predlogi.

JUNIJ

Zaključek pouka in podelitev spričeval ob zaključku drugega
ocenjevalnega obdobja.
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Vsak teden so profesorji staršem na voljo za govorilne ure tudi v dopoldanskem času.
Urnik dopoldanskih govorilnih ur je objavljen na oglasni deski in na spletni strani šole.
Starši se na govorilno uro naročijo v tajništvo oz. se dogovorijo s predmetnim
profesorejem (telefonsko ali osebno).
Dopoldanske govorilne ure stečejo v novembru in se zaključijo v prvi polovici maja.

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Celotna vzgojno-izobraževalna ponudba je preko glavnega menuja naše spletne strani
dostopna na podstraneh TVIP in PROJEKTI.
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VPIS V SREDNJO ŠOLO PRVE STOPNJE

KDO
Prošnjo za vpis lahko vložijo starši otrok, ki so zaključili osnovnošolsko šolanje.

KDAJ
Ministrstvo za izobraževanje vsako leto objavi okrožnico, v kateri so navedene vse
potrebne informacije in termin za vpis; 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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