Hišni red je objavljen na spletni strani zavoda.
Udeleženci programa osnovna šola za odrasle so
ga dolžni upoštevati.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠO
določajo pravice in dolžnosti udeležencev, pravila
obnašanja in ravnanja, pravila opravičevanja
izostankov, vzgojne ukrepe, varstvo pravic
udeležencev ter pravila v primeru kršitev šolskih
pravil in vzgojnih ukrepov.
Pravila šolskega reda je sprejel svet zavoda.
Objavljena so na spletni strani zavoda. Udeleženci
so z njimi seznanjeni ob vpisu.

POMEMBNO JE VEDETI
Udeleženec se lahko največ dvakrat brezplačno
vpiše v program osnovne šole za odrasle.
Izvajalec programa izpiše udeleženca iz programa,
če več kot 6 mesecev ne izvaja obveznosti po
osebnem izobraževalnem načrtu in ne upošteva
pravil izvajalca.
S podpisom pogodbe o vključitvi v program
osnovna šola za odrasle se udeleženec obveže, da
bo izvajal osebni izobraževalni načrt, spoštoval
hišni red zavoda in Pravila šolskega reda osnovne
šole za odrasle.

INFORMACIJE

RIC Novo mesto
Topliška cesta 2, 8000 Novo mest
w: www.ric-nm.si
FB: https://www.facebook.com/ric.novomesto

Marjeta Gašperšič, vodja programa
m: 041 555 870
e: meta.gaspersic@ric-nm.si
Stanislava Papež, strokovna delavka
m: 031 746 001
e: stanislava.papez@ric-nm.si

Z NAMI ZMORETE …

NE SPREGLEJTE …

HIŠNI RED ZAVODA

Uspešno končana osnovna šola je prva odskočna
deska za poklicno kariero odraslega. Osnovna
šola za odrasle je priložnost, da dokončate že
začeto, poiščete nove priložnosti in začrtate
svojo poklicno pot. Osnovna šola za odrasle je
dobro izhodišče tudi za nadaljevanje šolanja.
Strokovni delavci RIC-a in svetovalci bomo
prisluhnili vašim potrebam in skupaj z vami
pripravili osebni izobraževalni načrt za
dokončanje šole.
Oblike podpore in pomoči
Udeležencem programa omogočamo svetovalno
podporo svetovalk ISIO in svetovalk za zaposlene ter
pomoč pri učenju v središču za samostojno učenje.

Obveščanje
Udeležence obveščamo preko objav na spletni strani
zavoda, obvestil v času pouka, na pogovornih in
uradnih urah, z objavami na oglasni deski in pisno po
pošti ali z vročitvijo za primere, določene z zakonskimi
akti.

ČE STE BREZPOSELNI,
se za vključitev v osnovno šolo za odrasle dogovorite s
svojo svetovalko na Zavodu RS za zaposlovanje. Zavod
vam pri šolanju lahko tudi finančno pomaga.

Pogovorne ure
Pogovorne ure in uradne ure za udeležence in starše
mladoletnih udeležencev so:
pri strokovni delavcih: vsak dan od 11.45 do
12.30
pri učiteljih: vsakič po končanem pouku

OSNOVNA ŠOLA
ZA ODRASLE
oktober 2017 – avgust 2018

Kdo bo z vami …

KAJ SE BOSTE UČILI ?

VPIS IN ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVALNEGA DELA

-

V program se lahko vpišejo odrasli, ki so dopolnili 15
let in izpolnili osnovnošolsko obveznost, pri tem pa
niso dokončali osnovne šole.
Pri vpisu potrebujete:
- originalno spričevalo zadnjega razreda, ki sta ga
končali oziroma obiskovali,
- potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
- poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste
ga v letih od obiskovanja osnovne šole
spremenili),
- osebno izkaznico ali drug dokument z EMŠO
številko.

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport in MO Novo mesto, zato je za
udeležence brezplačen.

STROKOVNI DELAVCI
Izvajalec
Ana Marija Blažič
Andreja Tomc
Barbara Kočjaž

Darja Kos Strmec

osebno v času uradnih ur (vsak dan od 11.45 do
12.30):
- zimski semester: od 25. avgusta do 25. septembra
- letni semester: od 15. februarja do 15. marca

STROŠKI

Izobraževano delo je v zimskem semestru organizirano
od oktobra do februarja oz. marca in v letnem semestru
predvidoma od marca do avgusta.
Pouka prosti dnevi so določeni z letnim delovnim
načrtom in upoštevani v urnikih.

Blanka Rončelj
Darinka Cimerman
Štrucelj

PRIJAVE

Priznavanje predhodne izobrazbe
Udeležencem se lahko priznajo vse predhodno
opravljene obveznosti iz izobraževanja, ki so
razvidne iz predloženih dokazil. Udeležencu se
na začetku o tem izda ustrezen sklep.

ŠOLSKI KOLEDAR

PREDMETNIK

Vpis v program

Dušan Tomaševič
Gabrijela Kovač

Izvajanje programa v šolskem letu 2017/18
od oktobra 2017 do avgusta 2018
organizacijske oblike:

•
•
•
•

tečajni način izvedbe predmetov
skupinsko in individualno izobraževalno delo
vodeno samostojno učenje s konzultacijami
izpitni sistem ocenjevanja znanja

IZPITNI RED
Ocenjevanje znanja poteka z izpiti. Izpitni red je
objavljen na spletni strani zavoda. Udeleženci lahko
zaprosite tudi za izredne izpitne roke.

Ines Medved
Irena Zupančič
Jolanda Miklič
Lea Levak
Maja Malovrh
Marjeta Gašperšič
Mateja Murgelj
Minka Kočevar
Nataša Rustja
Nene Borčilo
Peter Mravinec
Sonja Zupančič
Stanislava Papež
Tadeja Arkar

Predmet
zgodovina
matematika, slovenščina
učna pomoč, informiranje
matematika, tehnika in tehnologija,
računalništvo
družba, matematika, slovenščina,
glasbena umetnost
kemija, biologija
učna pomoč (fizika, matematika,
računalništvo)
geografija, zgodovina
matematika, računalništvo
DKE, VIE
informiranje in podpora
matematika, slovenščina
matematika, slovenščina, glasbena
umetnost
matematika, slovenščina, VIE, DKE,
vodja programa
slovenščina, VIE, DKE
biologija, kemija, naravoslovje,
naravoslovje in tehnika
biologija, kemija, naravoslovje,
naravoslovje in tehnika
likovna umetnost
fizika
angleščina
strokovno delo v programu
slovenski jezik s književnostjo

