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DRAGI OTROCI,
Še nekaj mesecev vas loči od lepega in zelo pomembnega dogodka.
Postali boste prvošolci in učenci Osnovne šole Koper. Vsi zaposleni se
vašega prihoda zelo veselimo in nestrpno pričakujemo, da vas bomo
spremljali in vodili na poti pridobivanja novih znanj, izkušenj in
vseh šolskih dogodivščin.
Povabite starše, da skupaj preberete delček vaše nove šolske himne.
Septembra pa se jo boste skupaj z vašimi učiteljicami naučili zapeti.

Saj mi smo pravi sončki,
na svetu takšnih ni.
V prijateljstvu in sreči
vsa šola se iskri.
Smo majhni, smo veliki,
velikega srca,
saj tukaj sredi Kopra,
tu smo mi doma.
Želim vam prijetno raziskovanje Informatorčka. Prepričana sem,
da boste našli veliko zanimivih informacij. Naj bo šolsko leto
zanimivo, prijetno, zaznamovano z novimi znanji, igro in veliko
dobre volje.
Ingrid Poropat
Ravnateljica Osnovne šole Koper
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SPOŠTOVANI STARŠI, SKRBNIKI IN VSI, KI STE NAŠEMU PRVOŠOLČKU BLIZU

Septembra letos bo vaš otrok prvič prestopil šolski prag. Vstop v šolo je vsekakor poseben
čas, tako za vašega otroka kot za vas, zato želimo pripomoči k temu, da bo to za vse čim
bolj prijetna izkušnja. V ta namen smo pripravili Informatorček, ki prinaša pregled našega
skupnega dela. V njem boste našli koristne napotke in bogate vsebine dela in življenja vseh,
ki soustvarjamo naš šolski vsakdan.
Osnovno šolo Koper obiskuje veliko število šolarjev, 971 učenk in učencev, razporejenih v
39 oddelkov. Res smo največja šola na Obali in ena večjih šol v Sloveniji, a smo pozorni prav
na vsakega posameznika, na njegov telesni, spoznavni, čustveni, socialni in osebni razvoj v
skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi. Zaposleni si pri izpolnjevanju poslanstva
prizadevamo, da bi doseženo kakovost še nadgradili. Poleg obveznega programa na šoli
ponujamo tudi bogat razširjeni in nadstandardni program, skrbimo za uspešnejše
vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojnoizobraževalni sistem in pozorno spremljamo delo otrok s posebnimi potrebami.
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Učitelji in strokovni delavci šole smo ponosni na svoje delo, veselimo se dosežkov naših
učencev in upamo, da se boste tudi vi pridružili našemu zadovoljstvu.
Na naslednjih straneh so predstavljeni vsi pomembni kontakti, da boste lahko z nami
čim bolje sodelovali. V zaupanju, sprejemanju različnosti in sodelovanju se skriva moč,
da bomo zastavljene naloge dobro opravili.
Vse pomembne informacije dobite tudi na spletni strani šole. Vsekakor pa boste
podrobne in celovite informaCije lahko dobili osebno v šolski svetovalni službi ter ostalih
službah na šoli.
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OSNOVNI PODATKI O ŠOLI

Naziv osnovne šole:

E-mail:
Spletna stran:

OSNOVNA ŠOLA KOPER
CESTA ZORE PERELLO - GODINA 1
6000 KOPER
tajnistvo.oskoper@guest.arnes.si
http://www.os-koper.si
Telefonske
številke:

Ravnateljica:
Pomočnici ravnateljice:

Šolski svetovalni
delavki:
Administratorka:
Poslovna sekretarka:

Ingrid Poropat

05 66 38 102

Niti Krota Bagari

05 66 38 103

Tanja Rupert

05 66 38 104

Dajana Nedoh

05 66 38 120

Marina Makor
(nadomešča: Nika Vidergar)

05 66 38 121

Milena Skočir

05 66 38 100

Karen Kovač

05 66 38 101
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VPIS V PRVI RAZRED

 Otroci so ob vstopu v šolo stari od 5 let in 8 mesecev do 6 let in 8 mesecev.
 Starši vpišejo otroka v prvi razred v šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo.
 Starši lahko vpišejo otroka V prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem

prebivajo, če ta šola s tem soglaša.
 Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši

vpišejo otroka v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka
za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.
 Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na

podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za
vstop v šolo.
 Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za

vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje
pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.
 Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog staršev oziroma na

predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz
zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.
 O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu

odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje
ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma
učitelj.
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AKTIVNOSTI PO VPISU V 1. RAZRED
Individualni pogovori o otroku s šolsko svetovalno delavko - do konca aprila
Pogovori so namenjeni staršem, da sporočijo šoli podatke o otroku, za katere menijo, da so za
šolo pomembni – otrokova močna področja, talenti, morebitne otrokove težave, stiske,
pričakovanja o pomoči s strani šole, uvedba postopka usmerjanja, izredne družinske razmere…

Sistematski pregled in cepljenje otroka v šolski ambulanti
Vabilo boste prejeli od zdravstvenega doma koper.

Potrdilo o šolanju otrok – do konca maja
Šola pripravi potrdila o šolanju za vse otroke, ki bodo v naslednjem šolskem letu postali učenci
prvega razreda. Potrdila dobijo starši po pošti skupaj z vabilom za roditeljski sestanek.

Prvi roditeljski sestanek – prva polovica junija
Šola seznani starše z organizacijo šole in potekom dela v prvem razredu. Starši dobijo seznam
učnih gradiv in drugih potrebščin, ki jih bodo potrebovali otroci v šoli ter prijavo na šolsko
prehrano za naslednje šolsko leto.

Razporeditev otrok po oddelkih
Šola razporedi otroke po kriterijih za oblikovanje oddelkov. Poskrbi tudi, da je v oddelku po več
otrok iz istega vrtca. Šola ne upošteva individualnih želja staršev.

Vabilo za prvi šolski dan – zadnji teden v avgustu
Otroci dobijo po pošti vabila za prvi šolski dan.

Drugi roditeljski sestanek – zadnji teden v avgustu
Starši dobijo podrobna navodila za začetek šolskega leta.

Stran
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PROGRAM 1. RAZREDA
OSNOVNE ŠOLE

Učni načrti za učence prvega razreda so prilagojeni njihovi starosti in vključujejo njihovi
razvojni stopnji ustrezne metode in pristope pri poučevanju in učenju.
Šola ima prilagojene prostorske pogoje za poučevanje učencev prvega razreda. Učence 1.
razreda poučujejo učitelji razrednega pouka. Dvig kvalitete dela prvega razreda prinaša
dodatni strokovni delavec v razredu, tako da sta v obsegu najmanj polovice ur pouka (11
oziroma 15 ur) z otroki istočasno učiteljica in vzgojiteljica, ki delata timsko in se pri delu
dopolnjujeta.
Ocenjevanje učencev je opisno. Učenci 1. razreda praviloma napredujejo v višji razred.
Učenec lahko zaradi slabšega učnega uspeha ponavlja razred, če tako zahtevajo starši
oziroma na podlagi predloga razrednika v soglasju s starši.
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DNEVNA ORGANIZACIJA POUKA

Šolska ura

Od - do

Dejavnost

6.00 - 8.10

Jutranje varstvo

1.

8.20 - 9.05

Pouk

2.

9.10 - 9.55

Pouk

9.55 - 10.25

Odmor, malica

3.

10.25 - 11.10

Pouk

4.

11.15 - 12.00

Pouk

5.

12.05 - 12.50

Pouk

Do 17.00

Podaljšano bivanje
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OBVEZNI PROGRAM
PREDMETI

PREDMETI

ŠTEVILO UR
TEDENSKO
1. razred

SLOVENŠČINA

6

ITALIJANŠČINA

2

MATEMATIKA

4

LIKOVNA UMETNOST

2

GLASBENA UMETNOST

2

SPOZNAVANJE OKOLJA

3

ŠPORT

3

Število predmetov

7

Število ur tedensko

22

DEJAVNOSTI

DEJAVNOSTI

ŠTEVILO DNI LETNO
1. r.

2. r.

3. r.

KULTURNI DNEVI

4

4

4

NARAVOSLOVNI DNEVI

3

3

3

TEHNIŠKI DNEVI

3

3

3

ŠPORTNI DNEVI

5

5

5

11
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RAZŠIRJENI PROGRAM
Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk,
interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov.
V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

Šola izvaja za učence prvega razreda pouk neobveznega izbirnega predmeta (prvi tuji jezik –
angleščina) 2 uri tedensko.
Znanje učencev se pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v
spričevalo.
Za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta se učenci oziroma njihovi starši odločijo
prostovoljno (ni obvezno).
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DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo dodatno pomoč pri učenju, dodatni pouk
pa obiskujejo učenci, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja.
JUTRANJE VARSTVO

Šola organizira jutranje varstvo za učence od 1. do 5. razreda. Učenci preživijo čas pred poukom
(med 6.00 in 8.10) ob različnih dejavnostih (branje, risanje, družabne igre, počitek, zajtrk...).
Jutranje varstvo je za učence 1. razreda brezplačno.
PODALJŠANO BIVANJE

V času podaljšanega bivanja (od konca pouka do odhoda domov) se učenci učijo, opravljajo
domače naloge in druge obveznosti, sodelujejo pri interesnih dejavnostih.

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti organizira šola izven pouka za razvijanje učenčevih interesov.
PREDVIDENE INTERESNE DEJAVNOSTI ZA UČENCE 1. RAZREDA:



Otroški pevski zbor Sončki



Mažoretke



Iz pravljic v domišljijo



Košarka dečki



S knjigo v svet – bralna značka



Košarka deklice



Likovni krožek



Rokomet dečki



Šivam, gnetem, strižem



Rokomet deklice



Folklora



Odbojka deklice



Šolski vrt



Nogomet dečki



Šah



Gimnastični krožek

Stran
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NADSTANDARDNI
PROGRAM

ŠPORTNI PROGRAM
Vključitev v športni program omogoča učencem vsakodnevno ukvarjanje s športom ter
koristno in zdravo preživljanje prostega časa.
Stroške športnega programa krijejo starši. Učenci se v program vključujejo prostovoljno.
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VKLJUČEVANJE OTROK S
POSEBNIMI POTREBAMI

V program osnovne šole se v skladu z odločbo o usmeritvi vključujejo tudi otroci s posebnimi
potrebami, za katere strokovna komisija ugotovi, da lahko glede na vrsto

in stopnjo

primanjkljaja, ovire oziroma motnje dosegajo standarde osnovnošolskega programa ob
ustrezni prilagoditvi organizacije, načina preverjanja znanja, napredovanja in časovne
razporeditve pouka ter ob dodatni strokovni pomoči.
Dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami izvajajo strokovni delavci
ustrezne smeri.
Otrokom s posebnimi potrebami šola zagotavlja ustrezne pogoje za njihovo vzgojo in
izobraževanje.
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ŠOLSKA PREHRANA

Šola organizira za učence zajtrk, malico, kosilo ter popoldansko malico.
Ceno malice določi s sklepom minister, praViloma pred začetkom vsakega šolskega leta. Ceno
ostalih obrokov določi šola.

PRIJAVA IN ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši ali skrbniki v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto
na obrazcu, ki ga dobijo v šoli. Oddajo jo lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijavo lahko
kadarkoli prekličejo.
S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo
pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE IZ JAVNIH SREDSTEV

Do subvencije za malico oziroma brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih
povprečni mesečni dohodek na Osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 %
neto povprečne plače v RS.

Informatorček 2021-2022
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Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so
nameščeni v rejniško družino. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada tudi
subvencija za kosilo.
Subvencija za kosilo pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih
povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne
presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada subvencija za kosilo
v višini cene kosila.
Šola pridobi podatke o upravičenosti do subvencije malice in kosila iz centralne evidence
udeležencev vzgoje in izobraževanja, zato staršem ni potrebno oddajati vloge za uveljavljanje
subvencije.
Vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila se na Centru za socialno delo odda samo v
primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

OBČINSKA DENARNA POMOČ

Upravičenci do občinske denarne pomoči za kritje stroškov šolske prehrane so občani s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Koper, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje,
izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta
neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo
poravnati najnujnejših obveznosti.

Stran
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Postopke ugotavljanja upravičenosti do občinskih denarnih pomoči vodi in v njih odloča
Center za socialno delo Južna Primorska, enota Koper.
Starši oddajo vlogo za občinsko denarno pomoč na obrazcu pri Centru za socialno delo
Južna Primorska, enota Koper, Cankarjeva ulica 6, 6000 Koper od 1. avgusta do 31. maja.
Obrazec dobijo na Centru za socialno delo, vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev za dodelitev občinske denarne pomoči.

ŠOLSKI PREVOZI

Za učence našega šolskega okoliša, ki imajo bivališče oddaljeno od šole več kot 4 kilometre, je
organiziran brezplačen šolski prevoz. Učenci, ki stanujejo na Območju, kjer je organ za preventivo
v cestnem prometu ugotovil, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo, prejmejo
brezplačno vozovnico za mestni ali primestni promet.
Učenci prvega razreda imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega
prebivališča od šole.
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VARNA POT V ŠOLO
IZ ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA:

Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in
pomoči vseh drugih udeležencev.
Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu
na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega
odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2. Učenci prvega in drugega razreda
osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnikA iz prejšnjega odstavka
tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.
Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo
polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to
dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.
Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega
prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki
oziroma rejniki.
Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma
rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in d a so
seznanjeni s prometnimi razmerami n a prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim
prometom.
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NAVODILA ZA STARŠE

Otrok naj v spremstvu odrasle osebe ali otroka, starejšega Od 10 let, odide v šolo pravočasno.
Hodi naj po pločniku in po označenih varnih poteh, ki so vidno in nazorno oznaČene s
»sončki«. Če na poti ni urejenega pločnika, naj hodi po levi strani ceste.
Učence prvega razreda, ki se v šolo pripeljejo s šolskim avtobusom, mora na postajo
šolskega avtobusa pospremiti odrasla oseba in jih tudi ob povratku domov na postaji počakati.
Zjutraj jih na postajališču pred šolo pričaka učiteljica, pri odhodu domov pa jih pospremi na
šolski avtobus učiteljica varstva vozačev.
Ko otroke pripeljete v šolo z osebnimi avtomobili, vas prosimo, da upoštevate pravila
prometa ter označbe na šolskem parkirišču ter vozila ne parkirate na pasu, ki je rezerviran za
šolski avtobus.
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OTROK BO POSTAL ŠOLAR

Vstop otroka v šolo je nedvomno velik, prazničen dan za vso družino. Trenutke veselja
pogosto spremljata negotovost in strah. Starši se sprašujete, kako se bo otrok privadil na
nove stvari, ki ga čakajo ob vstopu v prvi razred.
Zagotovo je pred otrokom in vami starši novo življenjsko obdobje, ko marsikaj ne bo več
tako, kot je bilo. Šola bo odslej krojila vaš in otrokov dan, pa tudi kakšen vikend bo
potrebno drugače načrtovati kot doslej.
Naj vam ne bo žal časa, truda, potrpežljivosti, vztrajnosti in volje, ki jo boste vložili v
to, da bo otrok postal samostojen v skrbi za šolo. Le s skupnimi močmi bo vaš otrok iz
šole odnesel pravo mero znanja, delovnih navad in lepih spominov, ki mu lahko služijo
kot odlična popotnica za celo življenje.

