
Osnovna šola Orehek

  

Osnovni podatki:

  

Naziv šole: Osnovna šola Orehek Kranj
Naslov zavoda: Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj
Telefon: (04) 20 19 500
Faks: (04) 20 19 520
Ravnateljica Ivka Sodnik, (04) 20 19 501
E-pošta: os.orehek@guest.arnes.si
Internet: http://www.osorehek.si

V šolskem letu 2007/2008 je šolo obiskovalo 511 učencev.Od tega 445 na Orehku in ostalih 66
v Mavčičah.

  

Vizija šole

  

S kvalitetnim, strokovnim delom in dobrimi medsebojnimi odnosi bomo dosegli kakovostno
znanje ter spodbujali pozitivno medsebojno naravnanost.

  

Zgodovina šole

    
    -  Leto 1975 -Osnovna šola Orehek Kranj je bila zgrajena leta 1975, takrat še kot
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Osnovna šola Orehek

podružnična šola OŠ Lucijan Seljak iz Stražišča (danes OŠ Stražišče). Takrat je imela štiri
oddelke nižjih razredov osemletke in dva oddelka v vrtcu. Na začetku so bile na razpolago 4
učilnice in manjša telovadnica, kasneje pa so število učilnic nekoliko povečali s prenovo
neuporabljenih prostorov in dozidavo.   
    -  Leto 1997 -Šola se je skupaj z podružnico Mavčiče odcepila od matične šole v Stražišču
in uvedla predmetni pouk v novo zgrajenih prostorih poleg obstoječe stavbe za razredni pouk.
Sedaj ima šola tudi veliko telovadnico.   
    -  Leto 2000 - Šola začne izvajati program devetletke.  
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. Od maja 2006 ima šola skupni okoliš s sosednjo OŠ Stražišče in sicer del Ljubljanske ceste,
del Kolodvorske ceste, Zgornje Bitnje in Pot v Bitnje.

Podružnica Mavčiče

  

Šola ima podružnico Mavčiče, v kateri je pouk do 5. razreda za otroke bližnjih naselij.
Podružnično šolo so leta 2000 prenovili, sodobno opremili in ji dali novo zunanjo podobo.

Vrtec

  

V sklopu šole deluje tudi vrtec. Trije starostni oddelki pri matični šoli in štirje oddelki v Mavčičah.
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