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VPIS OTROK V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
Spoštovani starši bodočih prvošolcev!
Pri preprečevanju širjenja okužbe COVID-19 je eden izmed učinkovitih ukrepov tudi
prepoved vstopanja zunanjim obiskovalcem v šolski prostor. Tem okoliščinam bomo letos
prilagodili tudi vpis otrok v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2021/2022.
V prvem tednu februarja boste starši bodočih prvošolcev po pošti prejeli vso potrebno
dokumentacijo za vpis, ki nam jo boste izpolnjeno prav tako po pošti ali v nabiralnik šole tudi
vrnili najkasneje do petka, 12. 2. 2021, do 12. ure.
Starše, ki bi želeli ali potrebovali oseben pogovor s svetovalno delavko na šoli zaradi prepisa
na našo šolo ali vpisa na drugo šolo, odložitve vpisa in podobno, prosimo, da to sporočite
svetovalni delavki in dogovorili se bomo za termin srečanja.
Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem
bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let. Za šolsko leto 2020/2021 bomo tako vpisovali
otroke, rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Splošne informacije o vpisu v 1. razred povzete po Zakonu o osnovni šoli (Ur. l. RS, št.
81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13,46/16ZOFVI-i), ki v členih 44 do 49 ureja vpis otrok v šolo.

Pogoji za vpis
Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem
bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Za šolsko leto 2021/2022 so to otroci, ki so
rojeni od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Odložitev šolanja in ugotavljanje pripravljenosti
Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v
šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti
otroka za vstop v šolo obvezno.
Šolski okoliš
Starši imajo pravico vpisati otroka v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno
prebiva, šola pa je otroka, ki ima prebivališče, v tem šolskem okolišu dolžna vpisati.
Starši, ki želite otroka vpisati na šolo v drugem šolskem okolišu, otrok pa ima stalno
prebivališče v našem šolskem okolišu, morate otroka vpisati pri nas. Na izbrano šolo pa v 14
dneh po izteku roka za vpis naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.
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V osnovno šolo, ki ni v šolskem okolišu otrokovega prebivališča, lahko starši vpišejo otroka,
če obe šoli s tem soglašata. Starši morajo torej za vpis otroka v šolo izven šolskega okoliša
pridobiti soglasje matične šole in šole, kamor bi želeli vpisati otroka, pa ni v našem šolskem
okolišu.
Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem
šolskem okolišu.
Učenci s posebnimi potrebami
Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu,
v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku
s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ, določena druga ustrezna osnovna šola.
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