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OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

ob vpisu opravimo uvodni pogovor in

morebitno priznavanje predhodno

pridobljenega znanja,

skupaj z vami izdelamo osebni

izobraževalni načrt,

ves čas izobraževanja vam omogočamo

svetovanje,

po končani osnovni šoli za odrasle vam

pomagamo pri iskanju zaposlitve ali vpisu

v nadaljnje šolanje,

po dogovoru vam omogočimo tudi

uporabo e-učilnice, v kateri so vam na

voljo različna gradiva …,

Program Osnovna šola za odrasle je

javnoveljaven in poteka po predmetniku

osnovne šole za odrasle. Program je

zastavljen tako, da lahko razred zaključite v

šestih mesecih in imate možnost v enem

šolskem letu uspešno opraviti dva razreda.

Daje izobrazbo enakovredno redni osnovni

šoli. S končano osnovno šolo si boste lažje

poiskali delo in si hkrati odprli vrata za

nadaljnje izobraževanje.

Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča

vpis v vse programe poklicnega in

srednjega strokovnega izobraževanja.

Prednosti izobraževanja pri nas:

S T R O Š K I  I Z O B R A Ž E V A N J A
Zakon o izobraževanju odraslih določa, da se

udeleženec lahko največ dvakrat brezplačno

vpiše v program osnovne šole za odrasle

(ZIO-1).S podpisom pogodbe o vključitvi v

program osnovna šola za odrasle udeleženci

obvežete, da boste izvajali osebni

izobraževalni načrt, spoštovali hišni red

zavoda, Pravila šolskega reda osnovne šole za

odrasle in Izpitni red.Strokovni delavci RIC-a

vam bomo pri izpolnjevanju obveznosti

svetovali in spremljali vaše napredovanje. Če

več kot 6 mesecev iz neopravičenih razlogov

ne boste izpolnjevali svojih obveznosti po

osebnem izobraževalnem načrtu ali ne boste

upoštevali pravil izvajalca, vas bo RIC iz

programa izključil.

V P I S  V  P R O G R A M

izpisek iz rojstne matične knjige ali rojstni

list,

spričevalo o končani predhodni izobrazbi,

potrdila o pridobljenem znanju (npr. tečaji

računalništva, jezikov, seminarji,

usposabljanja,..).

V osnovno šolo za odrasle vpisujemo dvakrat

letno, in sicer enkrat v spomladanskem in

enkrat v jesenskem roku. Razpis za vpis

objavljamo na spletni strani najmanj 1 mesec

pred začetkom izvajanja izobraževalnega dela.

Za vpis potrebujete:

USPEŠNO KONČANA OSNOVNA ŠOLA
JE PRVA ODSKOČNA DESKA ZA 

POKLICNO KARIERO ODRASLEGA.
JE PRILOŽNOST, DA DOKONČATE ŽE 

ZAČETO, POIŠČETE NOVE PRILOŽNOSTI 
IN ZAČRTATE SVOJO POKLICNO POT.

predmetnik in učni načrti osnovne
šole za odrasle sledijo ciljem
rednega osnovnošolskega
izobraževanja, vendar omogočajo
izvajanje različnih načinov in oblik
dela, ki se najbolj prilagajajo
posameznikovim potrebam in
možnostim.


