VPIS V PRVI RAZRED

Osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.
Starši morajo v prvi razred vpisati otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati
šolo, dopolnil 6 let.
Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje
odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.
Če odložitev šolanja predlagajo starši ali zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za
vstop v šolo obvezno.
O odložitvi šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije.
Ker za nemoteno organizacijo pouka v naslednjem šolskem letu potrebujemo ob vpisu bodočih
prvošolcev informacije o številu otrok v jutranjem varstvu, podaljšanem bivanju in podatke o učencih
vozačih, vas bomo ob vpisu prosili za podatke o vključitvi v:
-

jutranje varstvo (od katere ure),

-

podaljšano bivanje (do katere ure),

-

prevoz s šolskim kombijem.

Vpis otrok v prvi razred ureja Uredba Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,
javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Ur. l. RS, št. 16/98, 27/99, 134/03).

Povzetek Uredbe:
Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež
na tem območju. Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem
prebivajo, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša.
Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, 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.
Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh
od dneva, ko je prejela vlogo. Če vlogi staršev ugodi in izda soglasje za prepis, mora o svoji odločitvi
pisno obvestiti starše in šolo v šolskem okolišu, v katerem učenec prebiva. Na enak način mora šola
obvestiti starše in šolo otrokovega matičnega šolskega okoliša ob neugodni rešitvi vloge za prepis.

