
ZNAČILNOSTI DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

 S šolanjem pričnejo otroci, stari od 5 let in 8 mesecev do 6 let in 8 mesecev, 

 pri polovici ur pouka je v razredu poleg učiteljice tudi druga strokovna delavka (če je 

otrok 15 ali več), 

 v 1. razredu se izvaja 10-urni plavalni tečaj prilagajanja na vodo (nadstandardni 

program), 

 v 2. ali 3. razredu se izvaja obvezni 20-urni plavalni tečaj, 

 opisno ocenjevanje znanja v 1. in 2. razredu, 

 prenovljeni in posodobljeni učni načrti upoštevajo razvojno stopnjo učencev, 

 metode in oblike učenja so prilagojene mlajšim otrokom in so takšne, da naredijo pouk 

raznolik in zanimiv,  

 več časa je namenjenega ponavljanju in utrjevanju snovi, 

 številčno ocenjevanje v 3. razredu in drugem ter tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, 

 izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v 1. razredu (*poskus 

RaP: obvezni),  

 začetek učenja obveznega prvega tujega jezika (angleščina) v 2. razredu (*poskus RaP: 

v 1. razredu),  

 neobvezni izbirni predmeti v 2. triletju: drugi tuji jezik, umetnost, računalništvo, šport 

ter tehnika (*poskus RaP: kot vsebine razširjenega programa), 

 neobvezni 2. tuji jezik, za učence od 4. do 9. razreda, v obsegu 2 uri tedensko (*poskus 

RaP: kot vsebine razširjenega programa), 

 dve ali tri ure obveznih izbirnih predmetov v zadnjih treh letih šolanja, 

 obvezno nacionalno preverjanje znanja ob zaključku 6. in 9. razreda, 

 izvajanje pouka v manjših učnih skupinah v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, pri pouku slovenščine, matematike in tujega jezika, 

 izvajanje dela obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi, 

 vključevanje otrok s posebnimi potrebami. 

 



 

 

 

ŠOLA POSKRBI ZA BIVALNO OKOLJE UČENCEV 1. RAZREDA … 

 Prostori so dovolj veliki, da se otroci lahko sproščeno gibajo,  

 notranja oprema je prilagojena starosti otrok (igralni kotički, ustrezne mizice in stoli 

...),  

 šolske potrebščine se shranjujejo v šoli, 

 na voljo je dovolj zunanjih igralnih površin, 

 uporaba telovadnice tudi izven rednih ur športne vzgoje ... 

 
 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI POUDARKI V 1. TRILETJU 

 Spodbujanje skladnega razvoja otroka, 



 navajanje na zdrav način življenja, da bo lahko uspešno premagoval napore, 

 pridobivanje delovnih in učnih navad, 

 navajanje na samostojnost pri urejanju šolskih potrebščin,  

 vključevanje v skupino in sprejemanje sošolcev,  

 pridobivanje predbralnih in predpisalnih spretnosti, 

 spodbujanje in razvijanje govornega izražanja, 

 učenje branja, 

 učenje pisanja,  

 učenje računanja. 

 

 

ŠOLA ORGANIZIRA … 

 Za učence 1. razreda je organiziran prevoz od doma do šole in obratno (v sodelovanju 

s starši), 

 jutranje varstvo (če je prijavljenih 10 otrok ali več) (*poskus RaP: v tem času se 

izvajajo vsebine razširjenega programa), 

 podaljšano bivanje (*poskus RaP: v tem času se izvajajo vsebine razširjenega 

programa), 

 varstvo učencev 1. razreda v času šolskih počitnic (če je dovolj prijavljenih), 

 organizirana prehrana (zajtrk, dop. malica, kosilo, pop. malica) s posebnim poudarkom 

na zdravju) (*poskus RaP: ob malici in kosilu potekajo dejavnosti), 

 možnost uveljavljanja pravice do subvencionirane prehrane v šoli, 



 dodatni sadni obroki, projekt »Shema šolskega sadja«, 

 dodatne športne aktivnosti (Zlati sonček in do dve dodatni uri gibanja tedensko 

(*poskus RaP)), 

 brezplačna izposoja učbenikov preko učbeniškega sklada, za učence 1. razreda tudi 

delovnih zvezkov, 

 sodelovanje z vrtcem ob prehodu v šolo. 

 

 

 

 

Vse o devetletki na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo: http://www.mss.gov.si/  

Zgibanka vsebuje informacije, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in sedaj znanih pogojev delovanja javnih zavodov. 

Telefon OŠ Gabrovka: 01-89-71-242, POŠ Dole pri Litiji: 01-89-72-011 

O nas: www.os-gabrovka-dole.si 
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