Projekt
Z LAHKIMI KORAKI V ŠOLO

Začetki tesnejšega sodelovanja naše šole z vrtcem segajo v šolsko leto 1996/97. Od
takrat naprej vsako leto skupaj z vrtcem načrtujemo dejavnosti, preko katerih otroci in
starši bolje spoznajo šolo. Običajno sta to dva roditeljska sestanka za starše in
aktivnosti, ki se jih udeležujejo otroci, včasih skupaj s starši včasih pa z
vzgojiteljicami.
Temeljni cilj povezovanja med vrtcem in šolo
1. Zagotoviti kontinuiran prehod med vrtcem in šolo.
2. Doseči boljše počutje prvošolčkov v šolo (v šolo z manj stresa).
3. Zagotoviti kontinuirano sodelovanje staršev z vzgojno-izobraževalno ustanovo
(vrtcem, šolo).
Prednosti za otroke
Otroci šolo že prej dobro spoznajo. Velika stavba jim ni več tuja. Lažje se
znajdejo na njenih hodnikih in prostorih.
Že pred vstopom v šolo spoznajo učiteljice, ki bodo poučevale v 1. razredu,
kar zmanjša strah in nelagodje pred novo osebo.
Ob vstopu v šolo nimajo večjih težav s prilagajanjem na novo okolje.
Prednosti za starše
Šolo in zaposlene v njej bolje spoznajo. Ob vstopu otroka v šolo so manj
zaskrbljeni, saj imajo več možnosti, da dobijo odgovore na svoja vprašanja.
Lažje navežejo stik z učiteljico, izražajo svoje želje, pričakovanja, pa tudi skrbi,
ki jih imajo glede šolanja otroka.
Prednosti za učiteljice
Otroke že nekoliko poznajo od prej.
Lažje vzpostavijo stik s starši.
Oblike sodelovanja s starši se kontinuirano nadaljujejo iz vrtca v šolo.

Prednosti za vzgojiteljice
Pri pripravi otrok na šolo niso več same, temveč aktivnosti načrtujejo in
izvajajo skupaj z učiteljicami.
Timsko načrtovanje skupnih aktivnosti
Na začetku leta na šoli oblikujemo tim bodočih učiteljic in vzgojiteljic 1.
razreda.
Šolska svetovalna služba poskrbi za koordinacijo sodelovanja med skupino iz
šole in skupino vzgojiteljic iz vrtca.
Na skupnem sestanku predstavnikov iz šole in vrtca izdelamo plan skupnih
aktivnosti, se dogovorimo o približnem času izvedbe in si razdelimo naloge.

DEJAVNOST in NAMEN

NAČRT IZVEDBE

OBISK OTROK IZ VRTCA V ŠOLI
PRVI STIK OTROK S ŠOLO IN AKTIVNO
DRUŽENJE Z UČENCI 1. TRIADE.

V razredu se otroci iz vrtca pridružijo učencem, ki jim
pokažejo svoje torbe, mizo, skupaj rešijo nalogo,
zapojejo pesmico. Učenci bodočim prvošolcem pripravijo
nastop in darilce. Nato si ogledajo še jedilnico (popijejo
sok) in garderobo.

RODITELJSKI SESTANEK ZA STARŠE
BODOČIH PRVOŠOLČKOV V ŠOLI

Prve informacije staršem šolskih novincev
(predstavitev programa OŠ, predstavitev vzgojno
izobraževalnega dela v 1. razredu, aktivnosti v zvezi z
vpisom otrok v šolo…)

ŠPORTNO SREČANJE V ŠOLI
Telesnovzgojne oz. gibalne aktivnosti
(telovadnica)

Izvajajo se telesnovzgojne oz. gibalne aktivnosti v šolski
telovadnici, predvidoma za otroke iz našega šolskega
okoliša. Športno srečanje se izvede istočasno kot
roditeljski sestanek.

DRUGI RODITELJSKI SESTANEK ZA
STARŠE V ŠOLI

Seznanitev staršev z informacijami ob začetku šolanja
(organizacija pouka, potrebščine, subvencionirana
prehrana, podaljšano bivanje…)

“Vsak otrok hodi v šolo. Čisto vsak. Eni po gladki, ravni poti, drugi po ozki in
vijugasti, brez kamnov pa ni nobene. In prav je tako. Toda med kamni so
razlike, v velikosti in v tem, kako gosto so nasuti...”
(Marija Strojin)

