Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica

IZHODIŠČA PRED ZAČETKOM NOVEGA ŠOLSKEGA LETA
Spoštovani starši, učenke in učenci!
Še slaba dva tedna nas ločita od začetka novega šolskega leta, zato vam posredujemo
nekaj izhodišč za novo šolsko leto.
Pouk se začne 2. 9. 2019 po urniku, ki bo objavljen na spletnih straneh šole 30. 08.
2019, prav tako pa bodo na vseh treh šolah po 28. 8. 2019 objavljena tudi podrobna
navodila o začetku pouka. V zavodu OŠ Škofljica je v tem trenutku vpisanih 1216
učencev, ki so razporejeni v 53 oddelkov ter 692 učencev v 25 skupinah podaljšanega
bivanja, vendar se številke še vedno spreminjajo. Povečano število učencev in
posledično oddelkov povzroča dodatno prostorsko stisko na matični šoli, a smo jo rešili
s preureditvijo dodatne učilnice. Na PŠ Lavrica je učilnic dovolj, a jih bomo morali
uporabiti za izvajanje pouka športa, ki ga bomo to leto izvajali v največji učilnici v šoli,
v novi garderobi prve triade, v avli ter v najetih prostorih ŠD Svarun ob trgovini Špar.
Razpis za gradnjo telovadnice na Lavrici je bil objavljen, tako da upam, da zadnje
povedi v obvestilu za naslednje šolsko leto ne bo.
Še vedno se vpisujejo tudi učenci, zato se povečuje število učencev v posameznih
oddelkih, kar tudi do določene mere vpliva na sistemizacijo. Tako je trenutno stanje za
naslednje šolsko leto naslednje:
ODDELKI
OŠ Škofljica

ODDELKI
PŠ Lavrica

ODDELKI
PŠ Želimlje

RAZRED

Skupaj

1. razred

136

3

2

0,5

2. razred

171

4

3

0,5

3. razred

143

4

2

0,5

4. razred

151

4

2

0,5

5. razred

159

4

3

6. razred

136

4

2

7. razred

119

5

8. razred

117

5

9. razred

84

4

SKUPAJ

1216

37

14

2

Vpisanih 1216 učencev.
 OŠ Škofljica – 874 učencev,
 PŠ Lavrica – 328 učencev;
 PŠ Želimlje – 14 učencev.
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Zaradi normativov in standardov, ki določajo število oddelkov GLEDE NA ŠTEVILO
VSEH VPISANIH UČENCEV V RAZREDU ter tudi najvišje število učencev v oddelku, smo
morali preoblikovati in na novo preoblikovati tri oddelke bodočega 6. razreda na
matični šoli v štiri nove oddelke.
Seznami oblikovanih oddelkov učencev 1. razreda ter 6. razreda in oddelki,
kamor so vpisani novi učenci, bodo objavljeni v torek, 27. 8. 2019, od 9. ure
dalje v avli OŠ Škofljica ter PŠ Lavrica, ki bosta odprti vsak dan od 7. do 14.
ure. Drugje jih zaradi varstva osebnih podatkov ne smemo objavljati. Prav
tako informacij o razporeditvi učencev po oddelkih ne moremo dajati po
telefonu.
Obenem pa so se spremenile tudi številke pri vpisanih učencih k neobveznim izbirnim
predmetom v drugi triadi, saj so se nekateri učenci izpisali, prepisali ali vpisali, tako da
so tudi tukaj spremembe.
Seznam neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali.
PREDMET

ŠTEVILO
SKUPIN
3

ŠTEVILO
UR
3

NIP NEMŠČINA - Škofljica

3

6

NIP NEMŠČINA - Lavrica

2

4

NIP UMETNOST – Škofljica

1

1

NIP UMETNOST – Lavrica

1

1

NIP TEHNIKA – Škofljica

2

2

NIP TEHNIKA – Lavrica

1

1

NIP ŠPORT – Škofljica

Na PŠ Lavrica je bilo k NIP šport 9 prijav, k NIP računalništvo pa so bile 4 prijave, kar
je v skladu s pravilnikom premalo za izvajanje predmeta. Na OŠ Škofljica pa je bilo k
K NIP računalništvo 6 prijav, kar je prav tako v skladu s pravilnikom premalo za
izvajanje predmeta.
Učenci od 7. do 9. razreda so že izbrali in potrdili tudi obvezne izbirne predmete. Tako
bomo v prihajajočem šolskem letu izvajali naslednje obvezne izbirne predmete:
ŠT.

PREDMET

Razred

1.

Ansambelska igra

2.
3.

Nemščina 1
Nemščina 2

8.
9.
7.
8.

Število
skupin
1

Učitelj

2
1

Mojca Strgar
Mojca Strgar

Mateja Novak
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nemščina 3
Francoščina 1
Francoščina 2
Šport za zdravje
Izbrani šport (košarka)
Šport za sprostitev
Multimedija
Računalniška omrežje
Urejanje besedil
Likovno snovanje 1
Likovno snovanje 2
Likovno snovanje 3
Načini prehranjevanja
Sodobna priprava hrane

18.

Obdelava gradiv – les

19.

Turistična vzgoja

20.

Daljnogledi in planeti

21.

Poskusi v kemiji

22.

Retorika

9.
7.
8.
8.
9.
7.
8.
9.
7.
7.
8.
9.
9.
7.
8.
7.
8
7.
8.
9.
7.
8.
9.
8.
9.
9.

2
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3

Mojca Strgar
Danijel Haromet
Danijel Haromet
Igor Repše
Mateja Pečar
Petra Veršnjak
Diana Kvartuh
Diana Kvartuh
Diana Kvartuh
Lucija Rupret
Lucija Rupret
Lucija Rupret
Dragica Rigler
Andrej Mohorič

2

Sašo Pirnat

1

Gregor Kovačič

1

Polonca Eržen

1

Barbara Kramžar

1

Uršič Cotič Metka

PRVI ŠOLSKI DAN
Vsi učenci prinesejo prvi dan s sabo šolske copate, zvezek in pisalo ter ob tem tudi
šolske potrebščine in učna gradiva za pouk po 3. uri v skladu z urnikom, ki bo od 30.
avgusta viden tudi staršem.
POTEK POUKA PRVI ŠOLSKI DAN
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA
Prvi dan začnejo učenci s poukom po naslednjem razporedu:
-

5. RAZREDI
6. RAZREDI

-

2.
3.
4.
7.
8.
9.

RAZREDI
RAZREDI
RAZREDI
RAZREDI
RAZREDI
RAZREDI

ZAČNEJO S POUKOM OB 7.30.
ZAČNEJO S POUKOM OB 8.20.
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Za učence 2. razreda bo organizirano jutranje varstvo v igralnici od 6.30 dalje, za
učence od 3. do 9. razreda pa od 6.30 v šolski avli.
Učenci počakajo svoje razrednike po naslednjem razporedu:
 učenci 2. razreda v garderobi z lesenimi omaricami pri vhodu za učence prvega
in drugega razreda (8.20);
 učenci 3. razreda v prvi (večji) garderobi v pritličju pri spodnji avli (8.20);
 učenci 4. razreda v zgornjem delu šolske avle pri hiški (8.20);
 učenci 5. razreda v večji garderobi v pritličju pri spodnji avli (7.30);
 učenci 6. razredov v spodnjem delu šolske avle (7.30);
 učenci 7. razredov v spodnjem delu šolske avle (8.20);
 učenci 8. razredov v zgornjem delu šolske avle (8.20);
 učenci 9. razredov v jedilnici (8.20).
Razredniki bodo učence zbrali, nato bodo skupaj odšli v garderobe, da učenci odložijo
stvari oz. prejmejo ključe omaric. V nadaljevanju mirno odidejo v učilnice, kjer
nadaljujejo z uvodnima razrednima urama. Vsi učenci, ki so vpisani na novo in še ne
poznajo šole in učiteljev, naj pred pisarno poiščejo svetovalno delavko, ki bo imela ob
sebi vse sezname, da jih bo lahko ustrezno usmerila. Po dveh urah z razrednikom se
pouk nadaljuje po ponedeljkovem urniku. Po pouku bo podaljšano bivanje za vse
prijavljene učence do 17. ure.
PODRUŽNIČNA ŠOLA LAVRICA
Prvi dan pouka bo za učence PŠ Lavrica organizirano jutranje varstvo od 7. ure dalje v
avli. Pouk se začne za učence na PŠ Lavrica ob 8.20 in poteka po urniku. Razredničarke
pridejo po učence in jih odpeljejo v učilnice ob 8.15. Sledita dve uri z razredničarko,
nato pa pouk po ponedeljkovem urniku. Po pouku bo organizirano podaljšano bivanje
za vse prijavljene učence do 16.30.
PŠ ŽELIMLJE
Na prvi šolski dan bo varstvo vozačev urejeno od 7.30. Vsi ostali učenci začnejo s
poukom ob 8.20. Po pouku bo organizirano podaljšano bivanje za prijavljene učence
do 16. ure.
PRVOŠOLKE IN PRVOŠOLCI
Prvošolke in prvošolci, vpisani v OŠ Škofljica, so prvi šolski dan vabljeni ob 10. uri v
večnamensko športno dvorano, kjer jih bo najprej pozdravil ravnatelj zavoda, nato bo
sledila krajša predstava za prvošolce. Po predstavi bodo prvošolke in prvošolci
povabljeni v matične učilnice, kjer nadaljujejo z aktivnostmi. V tem času se bodo starši
srečali z ravnateljem in pomočnico ravnatelja ter tako dobili odgovore na posamezna
vprašanja pred pričetkom novega šolskega leta.
Prvošolke in prvošolci, vpisani v PŠ Lavrica ter PŠ Želimlje, pa so prvi šolski dan vabljeni
ob 8.30 v avlo PŠ Lavrica, kjer jih bo prav tako najprej pozdravil ravnatelj zavoda, nato
bo sledila krajša sprostilna predstava za prvošolce. Po predstavi bodo prvošolke in
prvošolci povabljeni v učilnice, kjer nadaljujejo z aktivnostmi. V tem času se bodo starši
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srečali z ravnateljem ter pomočnico ravnatelja oz. vodjo šole ter tako dobili odgovore
na posamezna vprašanja pred pričetkom novega šolskega leta.
PREHRANA
Z 2. septembrom 2019 dobijo malico in kosilo vsi predhodno prijavljeni učenci. Za
učence podaljšanega bivanja bo po 15. uri na voljo brezplačno sadje in kruh. Starši
vseh učencev ste že oddali prijavnice na prehrano, ki so veljavne do preklica. Za vsa
podrobnejša navodila pa se obrnite na organizatorico šolske prehrane go. Ingrid
Habula.
UČBENIŠKI SKLAD
Učenci bodo učbenike prevzeli v šolski knjižnici v začetnih dneh pouka v spremstvu
razrednikov oz. posameznih učiteljev. Prav tako bodo učenci prejeli v šoli regresirane
delovne zvezke, če so jim bili na podlagi vloge odobreni.
ŠOLSKE POTREBŠČINE
Seznami predvidenih šolskih potrebščin in delovnih zvezkov so objavljeni na šolskih
spletnih straneh. Prav tako so sezname ob koncu šolskega leta v pisni obliki prejeli tudi
učenci in jih verjetno prinesli domov. Starši učencev bodočega 1. in 2. razreda NE
KUPUJETE UČBENIKOV OZ. DELOVNIH ZVEZKOV, saj jih bodo učenci brezplačno
prejeli v šoli ob začetku pouka.
PREVOZI
Informacije o prevozih bodo objavljene na panojih v avli OŠ Škofljica in PŠ Lavrica
skupaj z voznimi redi. Prav tako bodo objavljene tudi na šolskih spletnih straneh
(http://www.os-skofljica.si). O vseh spremembah boste obveščeni v zadnjih podrobnih
navodilih, ki bodo objavljena 28. 8. 2019. Po dosedanjih dogovorih bodo veljali vozni
redi, ki so veljali ob koncu šolskega leta. Seveda pa ne bosta vozila kombi in dodatni
avtobus na PŠ Lavrica, kot sta zaradi prostorske stiske v tem letu.
ZA ZAKLJUČEK
Vsako leto imamo veliko dodatnih težav pri pripravi in organizaciji pouka, a verjamem,
da se bo naslednje leto stanje izboljšalo. Sedaj se po šolah obnavlja, čisti, prenaša
opremo, v pisarnah se sešteva, deli, kombinira; res je živahno. A kljub temu je šola
brez učencev pusta, zato se veselim srečanja z vami.
Roman Brunšek, ravnatelj
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