
Pogovorne ure so za dopoldanske termine po 
posameznih učiteljih objavljene na spletni strani šole. 

➢ Popoldanske pogovorne ure potekajo vsako 
prvo sredo v mesecu ob 17. uri v prostorih 
šole.  

 

Predavanja za starše: 
V tem šolskem letu bomo izvedli predvidoma dve 
predavanji za starše v kolikor bo epidemiološka slika to 
dopuščala. 

  

Sodelovanje s starši: 
Sodelovanje s starši je za nas in učence izjemnega 
pomena. Zaradi izogibanja konfliktnim situacijam 
navajamo nekaj osnovnih pravil, ki so nujna za dobro 
komunikacijo in sodelovanje: 
➢ Starši v času pouka in drugih dejavnosti ne smejo 

vstopati v razred, saj s tem motijo učno vzgojni 
proces in pozornost učencev ter učiteljev pri delu. 

➢ Nenapovedani obiski staršev, katerih namen je 
pridobivanje informacij o ocenah in uspehu otrok 
izven govorilnih ur in roditeljskih sestankov, niso 
možni. Učitelji namreč k pouku ne smejo zamujati in 
pri izvajanju učno vzgojnega procesa ne smejo biti 
ovirani. 

➢ Različna obvestila, ki jih bo šola želela posredovati 
staršem, bomo poslali po elektronski pošti ali v pisni 
obliki preko učencev. Za nujna obvestila urgentne 
narave, bomo uporabili telefonske številke staršev.  

 

Dejavnosti:  
Poleg obveznih dejavnosti ponujamo učencem tudi 
pester izbor interesnih dejavnosti. Učenci se lahko 
udeležijo interesnih dejavnosti, ki jih vodijo naši učitelji 
in so brezplačne ali takšnih, ki jih vodijo zunanji 
sodelavci in so plačljive.  
Na šoli izvajamo prav tako bogat nadstandardni   
program, ki ga sofinancirajo starši, Občina Pesnica,  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski 
skladi in različni donatorji.  
➢ Uvajamo veliko samostojnega in projektnega dela, 

sodelovalnega in raziskovalnega učenja ter druge 
metode in oblike poučevanja. Učence spodbujamo 

in pripravljamo na samostojno delo pri nadaljnjem 
šolanju in v življenju.  

➢ Učenci se lahko vključijo v številne natečaje in 
tekmovanja ter sodelujejo pri razrednih ali šolskih 
nastopih, delavnicah, glasilih, predstavitvah za 
javnost in razstavah.  

 

Projekti: 
Osnovna šola Jarenina uspešno povezuje naslednje 
projekte:  
➢ Kulturna šola 
➢ Shema šolskega sadja 
➢ Likovna kolonija PALETKA 
➢ NA-MA POTI 
➢ Medgeneracijsko povezovanje z domom 

starostnikov Idila 
➢ Prvi prizor 

 
OSNOVNA  ŠOLA JARENINA 
Jareninski Dol 26 
2221 Jarenina 
 
Telefonske številke:  
Ravnatelj : Alen Krajnc   (02) 640 74 02 
Tajništvo:  Urška Valenčak (02) 640 74 00 
Računovods.:  Klavdija Potočnik    (02) 640 74 00 
Svetovalna služba: Tjaša Peček (02) 640 74 03 
Zbornica:  dosegljivost učiteljev (02) 640 74 04 
Knjižnica: Barbara Ogrizek               (02) 640 74 05 
Kuhinja: Adrijana Unger                   (02) 640 74 06 
Faks :          (02) 640 74 01 
 
Spletna stran:  www.osjarenina.si 
E – naslov šole:  os.mb-jarenina@guest.arnes.si 
Matična številka šole: 5088844 
Transakcijski Račun: SI56 012896030674190 
Davčna številka šole: 26152363 
 

V SKLOPU ŠOLE DELUJE TUDI VRTEC 
 
Vodja vrtca: Jelka Donko   (02) 641 32 50  

  

 

                  
»Povezani v pripravi na življenje« 

 
Poslanstvo šole: 
Osnovna šola Jarenina v svoji dolgi zgodovini 
razvija pojem dobre šole, ki mladi generaciji daje 
dovolj znanja za nadaljnje šolanje in življenje. Naše 
skupno delo bomo naravnali tako, da: 
➢ bomo uresničevali cilje nacionalne šolske 

usmeritve, 
➢ bomo s svojimi aktivnostmi sledili trendom 

šole 21. stoletja, 
➢ bomo gojili kulturno umetniške, športne 

dejavnosti in druge dejavnosti 
➢ bomo sodelovali z drugimi v različnosti in 

medsebojnem sprejemanju za spoštljivo 
prihodnost sveta. 

 
Šolsko leto 2022 / 2023 

 
1. ocenjevalno obdobje: 
➢ od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023 
2. ocenjevalno obdobje: 
➢ od 30. 1. 2023 do 15. 6. 2023( 9. razred) 
➢ od 30. 1. 2023– 24. 6. 2023 ( 1. – 8. razred) 

 
Počitnice: 

➢ jesenske:      31. 10. 2022 – 4. 11. 2022 

➢ novoletne:     26. 12. 2022 – 2. 1. 2023 

➢ zimske :        30. 1. 2023 – 3. 2. 2023 

➢ prvomajske:   27. 4. 2023 – 2. 5. 2023 

Šolska prehrana:  
Učencem nudimo 4 obroke prehrane: zajtrk, 
malico, kosilo in popoldansko malico. V okviru 
svojih zmožnosti poskrbimo tudi za dietno in 
prilagojeno prehrano po dogovoru in v skladu s 
pravili šole.  
Posamezni obrok za odsotnega učenca, so dolžni 
starši pravočasno odjaviti. Obrok je pravočasno 

http://www.osjarenina.si/
mailto:os.mb-jarenina@guest.arnes.si


odjavljen, če ga starši odjavijo najkasneje do 9. ure 
na dan odsotnosti učenca in sicer po telefonu, po 
e- pošti ali osebno v tajništvu šole.  
 
Šolska knjižnica:  
V šolski knjižnici si lahko učenci izposodijo knjige in 
ostala gradiva z različnih tematskih področij. 
Razpored dela knjižnice najdete na spletni strani 
šole.  
 
Jutranje varstvo: 
Jutranje varstvo je organizirano za učence  
1. razreda od 6. do 8. ure. 
 
Podaljšano bivanje:  
Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. 
do 5. razreda. Organizacija dela je razporejena od 
11. 50 do 16. ure. Razpored podaljšanega bivanja 
z vsemi aktivnostmi najdete na spletni strani šole.  
Starši ob prihodu otroka prevzamejo v oddelku 
podaljšanega bivanja. Zaradi varnosti otroka in 
odgovornosti šole, lahko učitelj podaljšanega 
bivanja, predčasno dovoli odhod učenca, le s 
pisnim soglasjem staršev.  
 
Šolski avtobus: 
Učenci imajo urejen brezplačen avtobusni prevoz v 
šolo in domov. Razpored in urnik prevozov po 
relacijah je objavljen na internetni strani šole. 
Po končanem pouku učenci čakajo na avtobus v 
jedilnici, knjižnici ali računalniški učilnici in v 
oddelkih podaljšanega bivanja. Vozni red 
avtobusov je objavljen na spletni strani šole. 
Za varnost učencev pri odhodu na avtobus 
poskrbijo dežurni učitelji. 
 
 
Varnost: 
➢ Učenci prihajajo v šolo vremenskim razmeram 

primerno oblečeni. V šolskih prostorih so obuti v 
šolske copate, ki ne drsijo. 

➢ Učenci po končanem pouku in ostalih 
dejavnostih odidejo domov in se ne zadržujejo v 
šolskih prostorih in pred šolo.  

➢ V šolo se lahko pripeljejo s kolesi le tisti učenci, 
ki imajo opravljen kolesarski izpit. Uporaba 
čelade je obvezna do 14. leta starosti. 

➢ Prvošolce naj starši večkrat pospremijo po 
najbolj varni poti do šole. Zanje je obvezna 
uporaba rumenih rutic. Za otroke, ki so stari 
manj kot 8 let, je potrebno zagotoviti spremstvo 
osebe, ki je starejša od 10 let.  

➢ Za dragocenosti, mobilne telefone, denar, 
igrače in ostale vredne predmete šola ne 
odgovarja.  

Vsa šolska pravila in  hišnega red najete na spletni 
strani šole.  
 
Vzgojni načrt: 
Namen vzgojnega načrta je, da učenci, delavci šole 
in starši skupaj oblikujemo osnovna pravila 
obnašanja in odnosov, ki temeljijo na odgovornosti 
posameznika, strpnosti in upoštevanju drugih, 
konstruktivnem reševanju problemov in pozitivnem 
odnosu. 
Vrednote, ki jih naša šola zagovarja so:  

➢ spoštovanje 
➢ odgovornost 
➢ strpnost in solidarnost 
➢ sodelovanje. 

 
Naši cilji vzgojnega načrta oz. prioritete so: 
➢ izboljšanje odnosov in poglobljena komunikacija 

med vsemi udeleženci vzgojno izobraževalnega 
procesa 

➢ večja samostojnost in odgovornost učencev 
➢ doslednost učiteljev in staršev v medsebojni 

komunikaciji 
➢ Spodbujanje čustvene inteligence z namenom 

zajezitve verbalnega nasilja in onemogočiti 
možnosti medvrstniškega nasilja. 

 
 
 
Šolska svetovalna služba: 
Že ob prvem stiku z našo šolo (ob vpisu) se starši 
in učenci srečate z našo svetovalno delavko, 
pedagoginjo, Tjašo Peček.  
➢ V šolski svetovalni službi dobite informacije o 

celotnem poteku vzgojno izobraževalnega dela 
šole.  

➢ Šolska svetovalna služba skrbno spremlja 
otroke že v vrtcu z opazovalnimi hospitacijami. 
Spremljanje se nato nadaljuje po celotni vertikali 

izobraževanja na naši šoli vse od 1. do 9. 
razreda.  

➢ Šolska svetovalna služba pomaga pri reševanju 
učnih težav, vzgojnih odstopanj in 
premagovanju socialnih ter čustvenih stisk. 
Posebno pozornost namenja učencem s 
posebnimi potrebami, učencem z učnimi 
težavami in nadarjenim učencem.  

➢ Svetuje po potrebi učencem, staršem in 
učiteljem na vseh vzgojni izobraževalnih 
področjih, v sklopu predšolske in osnovnošolske 
vzgoje in izobraževanja. 

➢ Dnevno se povezuje z vodstvom šole in drugimi 
zunanjimi strokovnjaki.  

 
Zdravstveno in zobozdravstveno varstvo: 
Zdravstveno in zobozdravstveno varstvo bo 
potekalo po programu šolskega dispanzerja v 
Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor, na 
Vošnjakovi ulici 2 – 4, v Mariboru.  
➢ Za učence so organizirani sistematski pregledi, 

ki jih opravi imenovana zdravnica šole: Dr. 
Tatjana Krajnik. 

➢ Zobozdravstveno varstvo je organizirano z 
obiski med. sestre iz zgoraj imenovanega 
dispanzerja, ki učencem pomaga s svetovanjem 
pri skrbi za zdrave zobe.  

 
Pogovorne ure in roditeljski sestanki:  
Organizirali bomo dva centralna roditeljska 
sestanka.  

➢ Prvi bo v mesecu septembru in drugi v 
mesecu marcu.  

Vabila za roditeljske sestanke bodo objavljena na 
spletni strani šole in preko e-asistenta.  
 
Vsi udeleženci šolskega procesa na šoli so 
dolžni spoštovati šolski red, navodila in 
priporočila zdravstvene stroke in NIJZ 
  
V šolo lahko pridejo le zdravi učenci in 
zaposleni. 


