
06-NADSTANDARDNI IN RAZŠIRJENI PROGRAM OŠ VIČ V ŠOLSKEM LETU 

2015/2016 

NADSTANDARDNI PROGRAM 

NAZIV IZVAJALCI RAZRED FINANCER 

Pouk angleščine  profesor angleščine  Tretji razred Lastna sredstva 

0,5 razredne 

ure/teden 

razredniki Četrti  do deveti 

razred 

Lastna sredstva 0,5 

ure in MIZŠ 0,5 ure 

1 razredna ura/teden razredniki Tretji razred Lastna sredstva 

Podaljšano bivanje 

od 15.45 do 17.00 

Profesorji v PB Prvi do peti razred Lastna sredstva 

Športni program: 

Zdrav življenjski 

slog ??? 

Zunanji izvajalec: 

prof. ŠPO 

Prvi do deveti razred MIZŠ in delno lastna 

sredstva 

Šolska prehrana: 

kosilo, popoldanska 

malica 

Šolska kuhinja Prvi do deveti razred starši 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM 

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, 

interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. V razširjeni program se učenci 

vključujejo prostovoljno. 

Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je 

organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven 

prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem času organizira 

primerljive dejavnosti. (39. a člen Zakona o osnovno šoli). 

 

ŠOLA V NARAVI – TABORI (neobvezna udeležba učencev) 

 

NAZIV IZVAJALCI KRAJ FINANCER OKVIRNA 

CENA 

TRAJANJE 

Naravoslovni 

tabor, 2. razred 

CŠOD in 

strokovni 

delavci šole 

Medvedje 

Brdo 

Starši 65 EUR 23.5.-25.5., 

25.5.-27.5., 

30.5. – 1.6. 

2016 

Poletna šola v 

naravi, 4. razred 

Strokovni 

delavci šole 

Pacug Starši Cena še ni 

znana 

7.-11.9.2015 

Zimska šola v 

naravi, 6. razred 

Strokovni 

delavci šole 

 Starši in 

MIZŠ 

220 EUR (v 

znesku ni 

upoštevan 

prispevek 

MIZŠ na 

učenca) 

Datum in 

kraj bosta 

znana 

naknadno. 

Naravoslovno-

družboslovni 

tabor, 7. razred 

CŠOD in 

strokovni 

delavci šole 

Dom Soča, 

Peca 

Starši 110 EUR Datum in 

kraj bosta 

znana 

naknadno. 

Naravoslovno-

družboslovni 

CŠOD in 

strokovni 

Dom 

Gorenje in 

Starši 97 EUR 5.10.-

9.10.2015 



tabor, 8. razred delavci šole Štrk 

 

Cene so iz šolskega leta 2014/2015. 

 

 

PRILAGAJANJE NA VODO, PLAVALNI TEČAJ 

 

 

NAZIV IZVAJALCI KRAJ FINANCER OKVIRNA 

CENA 

TRAJANJE 

Prilagajanje na 

vodo, 1. razred 

Agencija za 

šport 

Tivoli, 

Ljubljana 

MOL / 10 dni, 

datum še ni 

znan 

Plavalni tečaj, 

3. razred 

(obvezna 

prisotnost 

učencev, 

plavanje je del 

ocene pri ŠPO) 

Agencija za 

šport 

Tivoli, 

Ljubljana 

MOL / 10 dni, 

datum še ni 

znan 

 

Za nadstandardni program angleščine v tretjem razredu in za razredno uro v tretjem razredu 

starši podpišejo soglasje. 

Za nadstandard šolske prehrane starši in šola podpišejo pogodbo. 

  

Predlog sklepa 2015-0610-06: Svet staršev soglaša z nadstandardnim programom šole v 

šolskem letu 2015/2016. 

 

 

Pripravil: Sašo Vlah 

 
 

 

 

 


