
 

 

Veseli bomo vpisa Vašega otroka  

v 1. razred  

v »lepotico ob Dravi«. 

Tako Mladiki pravijo mnogi, ki jo 

poznajo. 

 

Naša šola ima že 120-letno 

tradicijo šolstva na Ptuju. 

 

 

Učenci in zaposleni na OŠ Mladika 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auron Dobra 

 

 

 

Gravitacijsko območje OŠ Mladika: 

Arnuševa ulica, Aškerčeva ulica, Belšakova ulica, Brstje, 

Cankarjeva ulica, Ciril Metodov drevored, Cvetkov trg, 

Čarmanova ulica, Čučkova ulica, Dornavska cesta, Dravska 

ulica od št. 1 do 11, Gregorčičev drevored, Groharjeva 

pot, Hermanova ulica, Jadranska ulica, K jezeru, 

Kerenčičeva ulica, Kogojeva pot, Kokolova ulica, Krempljeva 

ulica, Kvedrova ulica, Macunova ulica, Mestni trg, 

Miklošičeva ulica, Minoritski trg, Mladinska ulica, Murkova 

ulica, Na tratah, Nova cesta, Novi trg, Ob Grajeni, Ob 

Rogoznici, Ormoška cesta, Osojnikova cesta, Panonska 

ulica, Potrčeva cesta (lihe št. do 29 in sode št. do 38), 

Puhova ulica, Rajšpova ulica, Remčeva ulica, Ribiška pot, 

Rimska ploščad (razen št. 24 in 25), Rogozniška cesta, 

Satlerjeva ulica, Severova ulica, Slomškova ulica, Slovenski 

trg, Spuhlja, Ulica Tomaža Šalamuna, Šeronova ulica, 

Špindlerjeva ulica, Štrafelova ulica, Tiha pot, Trstenjakova 

ulica, Ulica Franca Kosca, Ulica heroja Lacka, Ulica 

Viktorina Ptujskega, Vegova ulica, Vinarski trg, Vodnikova 

ulica, Volkmerjeva cesta od št. 5 do 11, Vošnjakova ulica, 

Vrazov trg, Vrtnarska pot, Wilhelmova ulica, Zelenikova 

ulica, Žnidaričevo nabrežje. 

 

 

 

 

 

Osnovna šola Mladika 

Žnidaričevo nabrežje 1, 2250 Ptuj 

Telefon: 02 787 61 30 

Spletna: http://www.mladika.si 

E-pošta: info@mladika.si

 

 

 

 

 

 

 

MOJA, TVOJA, VAŠA, 

NAŠA 
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Spoštovani starši, 

letos bo Vaš otrok prestopil prag osnovne šole. 

Želimo Vam posredovati informacije, ki so vezane 

na šolanje v naši osnovni šoli. 

 

 

Zdravniški pregled pred vstopom v šolo: 

 po končanem vpisnem postopku prejmete v mesecu 

marcu ali aprilu vabilo za zdravniški pregled otroka, 

ki ga pošlje Zdravstveni dom Ptuj. Šolska zdravnica 

je ga. Karmen Tašner, šolska zobozdravnica pa ga. 

Martina Sok Novak. 

 

Ponovno vabilo: 

 prejmete ob koncu meseca maja z napotki za 

1. razred. 

 

 

VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE 

 skrb za vzgojo je pomembna in skupna naloga šole 

in doma 

 vzgojno delovanje je opredeljeno s tremi 

pomembnimi dokumenti: z Vzgojnim načrtom, s 

Hišnim redom in s Pravili šolskega reda 

 

 

ŽELIMO SI VARNO ŠOLO, JASNO 

POSTAVLJENE MEJE, DA SE MED SEBOJ 

SPOŠTUJEMO IN S SVOJIM VZGOJNIM 

DELOVANJEM PRISPEVAMO K UGLEDU ŠOLE. 

 

1. razred 

 začetek pouka ob 8.25, zaključek pouka ob 

12.15 

 prihod v šolo je skozi stranski vhod za 1. in 

2. triletje - učenci se preobujejo v šolske copate 

 20 ur pouka tedensko 

 dve ocenjevalni obdobji 

 cilji znanja so naravnani na posamezen razred in 

celotno prvo triletje 

 opisno ocenjevanje znanja – 1. in 2. razred, 

3. razred številčne ocene 

 v pouk in podaljšano bivanje je vključen tudi drugi 

učitelj v oddelku 

 vključevanje poučevanja tujega jezika – neobvezni 

izbirni predmet angleščina  

 veliko dejavnosti na zelenih površinah  

 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje 

 jutranje varstvo organiziramo s pričetkom ob 6.20 

(najmanj za 10 učencev) 

 podaljšano bivanje organiziramo za učence od 

1. do 5. razreda – praviloma do 16.15 (najmanj 

za 16 učencev) 

 

Dejavnosti 

 različne interesne dejavnosti v okviru podaljšanega 

bivanja: računalništvo, nemščina, glasbene urice in 

ustvarjalne, igrive ter gibalne dejavnosti – 

brezplačno 

 nastopi na prireditvah, projekti in druge dejavnosti 

 

 

 

Šolska prehrana 

 zajtrk: za vse učence v jutranjem varstvu  

 malica  

 kosilo  

 na jedilniku je vsak dan sadje; v šolski shemi 

nudimo še dodatno brezplačno sadje in domače 

mleko 

 v skladu s smernicami za šolsko prehrano: dnevi z 

eko živili, brezmesni dnevi  

 

Prehrana otroka je lahko tudi subvencionirana 

(brezplačna). Upravičenost do subvencije ugotavlja 

Center za socialno delo na osnovi veljavne odločbe o 

otroškem dodatku ali državne štipendije.   

 

 
              

 

 

Varovanje otrok v cestnem prometu 

 obvezna je rumena rutica 

 starši otroke poučite o varni udeležbi v cestnem 

prometu 

 učence 1. razreda spremljate v šolo in iz šole starši, 

lahko pa tudi polnoletne osebe ali otroci, starejši 

od 10 let, če to s podpisom dovolite  


