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VPIS V . RAZRED OŠ FRAM V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Spoštovani starši bodočih prvošolcev!
Vljudno vas vabimo k vpisu vašega otroka v 1. razred OŠ Fram, in sicer v enem izmed
naslednjih dni:
 SREDA, 10. februarja, 2016 od 8.00 do 12.00 ure, in od 16. do 18. ure,
 ČETRTEK, 11. februarja 2016, od 8.00 do 12. ure in od 16. do 18. ure,
 PETEK, 12. februarja 2016, od 10. do 12. ure.
K vpisu prinesite otrokov identifikacijski dokument (rojstni list ali osebno izkaznico).
Vpis bo potekal v prostorih šolske svetovalne službe na OŠ Fram (v 1. nadstropju).
Lepo vas pozdravljamo in vas z veseljem pričakujemo!

Tamara Gomaz,
pedagoginja

Ema Maver,
ravnateljica

NEKAJ DODATNIH INFORMACIJ O VPISU V 1. RAZRED
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.
V mesecu februarju 2016 bomo vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
Otroci, ki so tuji državljani oz. osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega
osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
Otrok s posebnimi potrebami je v osnovno šolo, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vključen oziroma napoten na podlagi odločbe o usmeritvi.
UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev 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, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.
ODLOŽITEV ŠOLANJA
Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži
za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.
Učencu se lahko tudi med šolskim letom v prvem razredu na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne
službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.
ŠOLSKI OKOLIŠ
Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali
začasno prebiva.
V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe 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.
V primeru, da starši želite otroka prepisati na drugo šolo ( v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:
* obvezno vpišite otroka pri nas,
* na izbrano šolo najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis naslovite vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.
Enak postopek velja za starše, ki želite otroka prepisati v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k
prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.
ZDRAVNIŠKI PREGLED
Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled. Vabilo na pregled boste prejeli s strani ZD Adolfa
Drolca Maribor – Enota Hoče.
PRVI RODITELJSKI SESTANEK
Srečanje otrok in staršev z učiteljicami bo predvidoma v začetku junija 2016. Takrat boste prejeli vse potrebne
informacije o začetku šolskega leta in o šolskih potrebščinah.
DODATNE INFORMACIJE
Za kakršne koli dodatne informacije o vpisu v prvi razred se obrnite na svetovalno službo po telefonu: 02/6300165, ali pa
osebno oz. po e-pošti:
Tamara Gomaz (e-pošta: tamara83.gomaz@gmail.com), ali
Andreja Štavbe (e-pošta: andreja.stavbe@gmail.com).

