Program osnovne šole za odrasle je namenjen tistim, ki so izpolnili
osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega
izobraževanja.
Vpišejo se lahko tudi odrasli, stari več kot 15 let, ki niso izpolnili osnovnošolske
obveznosti.
Program upošteva psihološke in učne specifike odraslih udeležencev
izobraževanja in jih usposablja za samostojno in vseživljenjsko učenje in
izobraževanje. Spodbuja in omogoča njihov osebnostni razvoj, izboljšuje njihovo
kakovost življenja ter jih usmerja v dejavno načrtovanje življenjskih ciljev in
poklicne kariere.

PRIZNAVANJE PREDHODNE IZOBRAZBE
Udeležencem se priznajo vse predhodno opravljene obveznosti iz
izobraževanja, ki so razvidne iz predloženih dokazil. Udeležencu se
na začetku pouka o tem izda poseben sklep.
ZAKLJUČNO SPRIČEVALO
Zaključno spričevalo osnovne šole je enakovredno spričevalu redne
osnovne šole in omogoča vpis v vse programe poklicnega in
srednjega strokovnega izobraževanja.
3.

PREDMET
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Domovinska in
državljanska kultura in
etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in
tehnika
Tehnika in tehnologija
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2

A PROGRAM OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE
1.

VPISNI POGOJI
V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je:
- izpolnila osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oz.
osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim
izobrazbenim standardom, vendar ni zaključila osnovne šole ali
- zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim
izobrazbenim standardom.
Vpiše se lahko tudi oseba, ki je stara vsaj 15 let, če:
- ni mogoče ugotoviti, ali je zaključila osnovnošolsko izobraževanje
oz. izpolnila osnovnošolsko obveznost ali
- če ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja oz. izpolnila
osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je
bilo ogroženo njeno življenje ali zdravje (npr. vojna, naravne
nesreče).
Ob vpisu potrebujete:
potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti,
izkaz, spričevalo ali izpis iz evidence zadnjega končanega ali
zadnjega obiskovanega razreda,
osebni dokument.

4.

Šolanje in opravljanje izpitov je brezplačno.
2.

POSEBNOSTI IZOBRAŽEVANJA
OMEJITEV ŠTEVILA VPISOV IN IZPIS
Udeleženec se lahko največ dvakrat brezplačno vpiše v program
osnovne šole za odrasle.
Udeleženca se iz programa osnovne šole za odrasle izpiše, če:
- več kot šest mesecev ne izvaja obveznosti po osebnem
izobraževalnem načrtu ali
- ne upošteva pravil izvajalca, ki so sestavni del pogodbe o
izobraževanju.

PREDMETNIK
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1.
URNIK
Pouk poteka vsak dan v tednu v tečajni obliki (5 ur enega predmeta na
učno srečanje). Učna srečanja so razporejena fleksibilno skozi ves dan.
Semestrski urnik se pripravi ob pričetku semestra, vsak petek se na
posebnem obrazcu udeležencem izobraževanja osebno izroči tedenski
urnik. Semestrski in tedenski urnik sta objavljena tudi na oglasni deski
zavoda.
2.
ŠOLSKI KOLEDAR 2021/22
Potek pouka za zimski semester: od 20. 9. 2021 do 4. 2. 2022
Potek pouka za letni semester: od 21. 2. 2022 do 8. 7. 2022
Prazniki :
Dan

18

25

B ORGANIZACIJA DELA V OSNOVNI ŠOLI ZA ODRASLE

18
18

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
Udeleženci, ki obiskujejo predavanja, so sproti ocenjevani ustno oz.
pisno. Ocene se lahko pridobijo tudi z opravljanjem izpitov.
IZPITI
Izpiti se opravljajo, če udeleženec izobraževanja ne zaključi ocene
pri pouku. Udeleženec izobraževanja lahko – če mu življenjske
razmere ne omogočajo obiskovanja pouka – z izpiti opravi tudi razred
v celoti.

nedelja
ponedeljek
sobota
nedelja
sobota nedelja
torek
ponedeljek
sreda
nedelja ponedeljek
sobota

Datum
31. 10. 2021
1. 11. 2021
25. 12. 2021
26. 12. 2021
1. 1. – 2. 1.
2022
8. 2. 2022
18. 4. 2022
27. 4. 2022
1. 5. – 2. 5.
2022
25. 6. 2022

Prosti dan
dan reformacije
dan spomina na mrtve
božič
dan samostojnosti in enotnosti
novo leto
slovenski kulturni praznik
velikonočni ponedeljek
dan upora proti okupatorju
praznik dela
dan državnosti

Počitnice in prosti dnevi :
Dan

Datum

Prosti dan

ponedeljek 27. 12. 2021 – 31.
petek
12. 2021
7. 2.-18. 2. 2022
sreda 27. 4. 2022 – 2. 5.
ponedeljek
2022

novoletne počitnice
semestrske počitnice
prvomajske počitnice

Drugi pomembni datumi :
Dan

Datum

Prosti dan

petek
sobota

11. 2. 2022
12. 2. 2022

Informativni dnevi v srednjih šolah
Informativni dnevi v srednjih šolah

3. STROKOVNI DELAVCI

pišejo seminarske naloge ali se samostojno učijo tujih jezikov, slepega
tipkanja itd.

Ime in priimek

Predmeti

Tatjana Njivar
Iva Kladošek
Katja Soršak Godec
Dušica Jeseničnik
Ana Marija Kolednik
Sanja Šemrov

Nina Lorber
Maja Šivec

SLO, organizatorka izobraževanja
TJA
TJA
Opismenjevanje: SLJ
Opismenjevanje: MAT
Opismenjevanje in 5. razred: SLJ,
DRU, LUM
Opismenjevanje in 5. razred: MAT,
NIT, GUM
MAT
GEO
ZGO, DKE, IZBIRNI PREDMETI:
VE1, VE2, VE3, DKT
NAR, KEM, BIO, IZBIRNI
PREDMETI: OKOLJSKA VZGOJA
1, 2, 3, RASTLINE IN ČLOVEK
GUM
LUM

Biserka Gavez

FIZ

Gregor Škratek

TIT

Nataša Junker
Suzana Lesjak
Vanja Furman
Karmen Vehovar
Bernarda Drolc

2.

SVETOVALNO SREDIŠČE MARIBOR
V Svetovalnem središču Maribor vam lahko ponudimo svetovalni
pogovor o izbiri poklica, informacije o nadaljnjem izobraževanju in
nasvet pri vpisu v primeren izobraževalni program.

Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
Maistrova ulica 5
2000 Maribor
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
www.azm-lu.si

Ustanovitelj: Mestna občina Maribor
4.

GOVORILNE URE

Direktorica: Irena Urankar, tel . 02 2282150

Govorilne ure za udeležence in starše mlajših udeležencev:
organizatorka izobraževanja osnovne šole za odrasle: vsak
ponedeljek od 10.00 do 11.00 in vsak četrtek od 15.00 do 16.00,
po predhodni najavi;
učitelji: konzultacije po predhodni najavi.

Organizatorka izobraževanja osnovne šole za odrasle: Tatjana Njivar,
tel. 02 2341133
Informacijska pisarna: Brigita Knezar, tel. 02 234 11 11
Središče za samostojno učenje: tel. 02 234 11 26

5.

UČNA POMOČ
Svetovalno središče: Alenka Sagadin-Mlinarič, tel. 02 2341134
Učno pomoč zagotavlja mentor v Središču za samostojno učenje.
El. naslov: info@azm-lu.si; tatjana.njivar@azm-lu.si

C

1.

DRUGE KORISTNE INFORMACIJE

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE:

Udeležencem so na razpolago storitve Središča za samostojno učenje,
kjer lahko ob pomoči mentorja na računalnikih poglabljajo svoje znanje,

