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 Večino potrebščin bodo učenci  v 1.r 

shranjevali v šoli. Ob koncu tedna jih 

bodo nesli domov, da jih bodo uredili 

in pregledali. 

 

UVODNI RODITELJSKI SESTANEK 

 

Starše prvošolčkov bomo 

povabili v mesecu juniju, ko vam 

bomo predstavili organizacijo 

pouka, razdelili sezname 

potrebščin in odgovorili na vaša 

vprašanja. 

Vabilo boste prejeli po pošti 

teden dni pred sestankom. 

 

 

OPREMA IN POGOJI DELA 

 

Osnovna šola JOŽETA MOŠKRIČA 
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VPIS V 1. RAZRED  

za šolsko leto 
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V skladu s 45. členom zakona morajo 

starši vpisati v 1. razred otroke, ki bodo v 

koledarskem letu, v katerem bodo začeli 

obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let 

(rojeni v letu 2015). Če se ugotovi, da 

otrok ni pripravljen za vstop v šolo, se mu 

lahko na predlog staršev, zdravstvene 

službe ali komisije za usmerjanje pričetek 

šolanja odloži za eno leto. 

V skladu s 46. členom zakona se lahko na 

željo staršev ob vpisu otroka v osnovno 

šolo ugotavlja pripravljenost otroka za 

vstop v šolo. Če starši predlagajo 

odložitev šolanja, ker menijo, da njihov 

otrok ni pripravljen za vstop v šolo, 

oziroma če odložitev šolanja predlaga 

zdravstvena služba, pa je ugotavljanje 

pripravljenosti otroka za vstop v šolo 

obvezno.  

Starši lahko vpišejo svojega otroka le na 

eno šolo, praviloma v osnovno šolo v 

šolskem okolišu, v katerem otrok stalno 

ali začasno biva. V drugo osnovno šolo 

lahko starši vpišejo otroka v primeru, če 

šola drugega šolskega okoliša s tem 

soglaša. 

SPOŠTOVANI STARŠI! 

  

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega 

okoliša, se izvede tako, da starši vpišejo 

otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, 

najkasneje v štirinajstih dneh po izteku 

roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero 

želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. O 

vlogi za prepis odloča zaprošena šola, 

vendar je predpisano obvezno 

posvetovanje s šolo šolskega okoliša, v 

katerem otrok prebiva. Zaprošena šola ni 

dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi to 

posegalo v njeno organizacijsko in 

kadrovsko strukturo ter prostorsko 

zmogljivost ali če bi se s tem v šolskem 

okolišu, kjer učenec prebiva, zmanjšalo 

število učencev oziroma oddelkov in bi to 

vplivalo na spremembo statusa šole ali 

njeno ukinitev.  

Glede na to, da je vpis obvezen, morate 

svojo morebitno odsotnost javiti in se 

dogovoriti za naknadni vpis. 

 

 

 
Zaradi epidemije bo letos vpis potekal štiri dni.  

VPIS V 1. RAZRED 

BO POTEKAL NA ŠOLI V  

TOREK, SREDO, ČETRTEK IN PETEK, 

9., 10., 11. in 12. februarja 2021 

od 8.00 do 12.00 in od 16.00 do 19.00. 

Vpisni postopek za vpis otrok v prvi razred 
bo vodila šolska svetovalna delavka Dijana 

Kožar Tratnik, 
telefon 01/523 11 58, e-pošta: 

dijanak@jozmos.si. 
  

Vpis lahko letos opravite po pošti ali 
osebno na šoli.   
V primeru, da se boste odločili za vpis po 

pošti, natančno izpolnite priložen vpisni list,  

priložite kopijo rojstnega lista in izpolnjen 

vprašalnik. Dokumente pošljite na šolski 

naslov. 

Osebno pa lahko otroka vpišete 

dne,_____________ob_________uri. 

Prosimo vas, da se držite določene ure, da 

imate s seboj vpisni in rojstni list, ter da se 

dosledno držite zaščitnih ukrepov ob vstopu 

v šolo. Za dodatne informacije se lahko 

obrnete na svetovalno delavko ali na šolski 

telefon 01/541 61 65. 
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