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STARŠEM  UČENCEV 
 
 
 
ZADEVA: Prijave v razširjeni  program in prevoze za šolsko  leto 2020/2021 
 
 
Spoštovani starši! 

 

Izteka se drugo leto poskusa »UVAJANJE TUJEGA JEZIKA V OBVEZNEM 
PROGRAMU IN PREIZKUŠANJE KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V 
OSNOVNI ŠOLI”.  Preden izpolnete anketni vprašalni, vas prosim, da 
preberete predstavitev poskusa.  

Podlaga za poskus je sklep Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. 
Vsebinsko  se izvaja na podlagi kurikularnega dokumenta. Pripravil ga je 
Zavod za šolstvo RS, ki poskus vodi in koordinira. 

Zakon o Osnovni šoli opredeljuje dejavnost šole kot obvezni program in 
razširjeni program. Obvezni program je pouk po predmetniku. Obiskujejo 
ga vsi učenci. V razširjeni program spadajo dejavnosti, ki jih šola mora 
omogočiti, učenci pa se vključujejo na podlagi pisnih prijav. V razširjeni 
program po Zakonu o osnovni šoli spadajo naslednje dejavnosti: jutranje 
varstvo, podaljšano bivanje, dopolnilni in dodatni pouk, neobvezni izbirni 
predmeti v 4. ,5., in 6. razredu, interesne dejavnosti, individualna in 
skupinska pomoč učencem.  

V poskusu se poimenovanje, ponudba šole, dejavnosti, način in model 
izvedbe spreminjajo. Šola mora oblikovati nov model, ki je usklajen s 
kurikularnim dokumentom in Sklepom o uvedbi poskusa. Učencem še 
vedno ostajajo na izbiro vse prej naštete dejavnosti, ki se sedaj delijo na tri 
področja, vsako področje pa na tri sklope. 
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Cilji poskusa so:  

-  prepletenost obveznega in razširjenega programa;  

- oblikovanje modela  razširjenega programa, ki po vsebini in izvedbi 
podpira celostni razvoj otroka (kognitivni, čustveni, socialni in etično 
moralni), njegove interese, z namenom, da razvija močna področja;  

- vključevanje otrok v vsebinsko raznolike dejavnosti, usklajene z interesi 
učencev, kar bo privedlo do oblikovanja starostno heterogenih skupin; 

- usmerjenost dejavnosti razširjenega programa v dvig odgovornosti, 
samozavesti, zdravja, varnosti, upoštevanja drugačnosti in medgeneracijske 
raznolikosti ter integritete, podjetnosti, kulturno-zgodovinskega 
ozaveščanja; 

- načrtovanje svojih obveznosti in prostega časa, oblikovanje delovnih 
navad,  

- usmerjenost v razvoj vrednot trajnostnega razvoja.  

 

Učenci od prvega do petega razreda, ki  so iz različnih razlogov doslej 
ostajali v podaljšanem bivanju, bodo imeli še naprej to možnost, le da se 
bodo sedaj vključevali v dejavnosti iz različnih področij:  

1. Prehrana, gibanje, zdravje, varnost – prehrana, zdrav način življenja  

2. Kultura in tradicija, v katero spadajo različne dejavnosti s področja 
ustvarjanja, prosta igra, pogovarjanje o aktualnih temah in veščine 
komuniciranja. Sem spadajo tudi tuji jeziki.   

3. Vsebine iz življenja in dela šole: v sklopu tega področja se bodo učenci 
lahko vključevali v individualno in skupinsko učenje – tudi pisanje domačih 
nalog, v dopolnilni in dodatni pouk in učno pomoč. Dosedanji neobvezni 
izbirni predmeti od četrtega do šestega razreda: računalništvo, tehnika in 
drugi tuji jezik, se bodo razvrstili v vsa tri področja. Temu je namenjena 
samostojna prijavnica. Učenci se bodo z vsebino dejavnosti seznanili na 
podlagi predstavitve dejavnosti, ki jo bo ponudil učitelj. 

Za učence prvih razredov ostaja jutranje varstvo. Popoldansko delo 
učencev prvega in drugega razreda bo ostalo v stalni skupini, pretežno z 
istim učiteljem. Učenci od sedmega do devetega razreda se lahko 
vključujejo v različne dejavnosti, ki jih ponudijo učitelji - do sedaj smo jih 
poimenovali interesne dejavnosti ali krožki, v okviru poskusa pa so to 
dejavnosti, ki se  glede na vsebino in ponudbo učitelja razporedijo v vsa tri 
področja.  
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Učenci bodo dobili različne prijavnice, v dejavnosti pa se prijavljajo na 
podlagi predstavitve vsebine in razreda, ki mu je dejavnost namenjena. 

Razširjeni program vključuje: 

1. jutranje aktivnosti za 1. razred; 

2. aktivnosti po pouku do odhoda domov za učence od 1. do 5. 
razreda; 

3. izbirne dejavnosti: računalništvo, tehnika, drugi tuji jezik za učence  
4. , 5.  in 6. razreda; 

4.  dejavnosti, s katerimi želijo dopolnjevati in obogatiti svoje znanje, 
različne spretnosti in veščine, različne kompetence, raziskovalne 
potenciale; dejavnosti s področja medkulturnosti, 
medgeneracijskega in vrstniškega sodelovanja za učence od 1. do 
9. razreda; 

5. gibanje za učence od 1. do 9. razreda. 

 
Za organizacijo dela v naslednjem šolskem letu potrebujemo vaše prijave. 

Prilagamo prijavnice za razširjeni program  in za prevoze učencev. Prosimo, 
da prijavnico izpolnite in  jo do ponedeljka, 25. 5. 2020, oddate razredniku 
ali pomočnici ravnatelja (po elektronski pošti ali s sporočili v Lopolis-u). 

Za učence, ki prijavnic ne bodo oddali pravočasno, ne moremo zagotoviti 
storitev. 

 

Na podlagi vaše  prijavnice  bo šola v sodelovanju z občinama Renče-
Vogrsko in MONG organizirala prevoze.  

Podrobna navodila o prevozih  boste dobili v začetku šolskega leta.  

 Nekateri starši želijo, da se za učence s stalnim bivališčem v Mestni občini 
Nova Gorica (Gradišče) prevoz opravlja s šolskim kombijem namesto s 
šolskim avtobusom,  zato  vas prosim, da se v prijavnici opredelite za način 
prevoza. 

 

Lepo pozdravljeni. 

 

Bogomir Furlan                                                                                                        
RAVNATELJ 


