
 

 

 DOBRODOŠLI PRI NAS  
 

 

 

Novo mesto, 2015 

NASLOV ŠOLE: 
OŠ Dragotina Ketteja 

Šegova ulica 114 
8000 Novo mesto 

 
KONTAKT: 

Tel:   07/3730850 
Faks: 07/3730860  

  tajnistvo-
os.dk@guest.arnes.si 

 
SPLETNA STRAN: 

http://www.dknm.si/ 
 

Šola se imenuje po   
slovenskem pesniku in pisatelju 

Dragotinu Ketteju, ki je 
v Novem mestu preživel  
svoja gimnazijska leta. 

 

 

 
 

DAN ŠOLE 
 

Dan šole praznujemo vsako leto  
na Kettejev rojstni dan —  

19. januarja.  
 

Takrat vsi na naši šoli zapojemo   

Kettejev rap,  
ki smo ga sestavili v njegov spomin: 

 
»Kette velik pesnik je,  

car med literati,  
brž vzemimo knjige v roke  

in začnimo brati!«                                                            

                                                                        Darinka Pirc 
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   Osnovna šola Dragotina Ketteja je 

javni vzgojno-izobraževalni zavod. 

Šolo je ustanovila Mestna občina 

Novo mesto leta 1955. V obstoječi 

zgradbi na griču v Šmihelu poteka 

pouk od leta 1978 dalje. 

 

  Naša šola ima sodobno opremljene 

prostore:  

 multisenzorno sobo, 

 fitnes sobo, 

 dvigalo,  

 knjižnico,  

 jedilnico,  

 sobo za nego,  

 telovadnico in zunanje igrišče, 

 klasične učilnice z IKT opremo in 

 specializirane učilnice za 

posamezne predmete: 

gospodinjska, likovna, 

računalniška, tehnična, glasbena 

učilnica. 

 

    Šolo obiskujejo učenci s posebnimi 

potrebami –  z lažjo, zmerno in težjo 

motnjo v duševnem razvoju. Glede na 

to jih z odločbo usmerijo v ustrezen 

program komisije za usmerjanje otrok 

s posebnimi potrebami.  

   V s a k  u č e n e c  i m a  s v o j 

individualiziran program, ki ga 

oblikuje strokovna skupina za 

načrtovanje, izvajanje in evalvacijo 

individualiziranega programa.  

  Učence poučujejo defektologi 

oziroma specialni in rehabilitacijski 

pedagogi. Delo v oddelkih poteka v 

manjših skupinah.  

 

 

Učencem nudimo  

veliko različnih priložnosti,  

da se lahko izkažejo na  

svojih močnih področjih. 

 

PRILAGOJENI PROGRAM OŠ Z NIŽJIM  

IZOBRAZBENIM STANDARDOM 

 

   V programu so običajni šolski 

predmeti z manjšim obsegom učne 
snovi. Ob koncu šolskega leta dobijo 

učenci spričevala z ocenami.  

 

   Po uspešno zaključenem 9. razredu se 

lahko izobražujejo v nižjih poklicnih 

srednješolskih programih. 
 

 

POSEBNI PROGRAM VZGOJE 

 IN IZOBRAŽEVANJA 

 
   V programu so vzgojno-izobraževalna 

področja, ki pri učencih razvijajo 

samostojnost in osnovne življenjske 

spretnosti ter omogočajo pridobitev 

temeljnega jezikovnega, matematičnega 

in splošnega znanja.  
 

   Poudarek je na tehničnem, likovnem, 

glasbenem in športnem udejstvovanju. 

Napredek učencev se ocenjuje opisno. 

Učenci vsake tri leta napredujejo na 
višjo stopnjo.  

 

   Ko so stari 18 let, se lahko vključijo v 

varstveno delovne centre ali ostanejo  

na šoli, vendar najdlje do 26. leta. 

 
 

MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA  

SLUŽBA 

 

V okviru mobilne službe specialni 
pedagogi nudijo dodatno strokovno 

pomoč učencem s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja na 

okoliških osnovnih šolah. 

  UČENCI NA NAŠI ŠOLI   ŠOLA SE PREDSTAVI   POUK NA NAŠI ŠOLI 


