OSNOVNA ŠOLA STOPIČE
Stopiče 37, 8322 Stopiče
tel.: 07/30 80 900, faks: 07/30 80 913
e-naslov: info@osstopice.si

Datum: 3. 2. 2020

Spoštovani starši
Obveščamo vas, da bo vpis otrok v 1. razred osnovne šole
za šolsko leto 2020/2021
za vse tri lokacije šole potekal na matični šoli Stopiče,
v pisarni svetovalne delavke,
po naslednjem razporedu:
ponedeljek, 10. 2. 2020, od 8.00 do 15.00,
torek, 11. 2. 2020, od 8.00 do 17.00,
sreda, 12. 2. 2020, od 8.00 do 15.00.

Lepo vabljeni.

Marijanca Kolar
svetovalna delavka

mag. Mateja Andrejčič
ravnateljica

OSNOVNE INFORMACIJE ZA STARŠE BODOČIH PRVOŠOLCEV
Vpis bo potekal na matični šoli pri svetovalni delavki Marijanci Kolar (tel. št. 07 30 80 912,
e-pošta: marijanca.kolar@osstopice.si).
Vljudno prosimo, da se vpisa udeležite na določene termine, v primeru vaše morebitne
odsotnosti, pa nam to sporočite.
Starše oziroma skrbnike otrok prosimo, da imajo pri vpisu s seboj osebni identifikacijski
dokument. Ob vpisu otroka potrebujemo podatke o otroku (datum in kraj rojstva, EMŠO,
prebivališče) in njegovih zdravstvenih ali drugih posebnostih ter podatke o starših (ime in priimek,
prebivališče, telefonsko številko matere in očeta).
Po Zakonu o osnovni šoli morajo starši vpisati otroke v svoj šolski okoliš in sicer otroke, ki so ali
bodo v letu 2020 dopolnili 6 let oz. so rojeni od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Zaradi lažje organizacije našega vsakdana, v prihodnjem šolskem letu, vas bomo ob vpisu že
povprašali, ali bo otrok potreboval JUTRANJE VARSTVO in/ali PODALJŠANO BIVANJE.
Prosimo, da že pred dnevom vpisa o tem razmislite doma oziroma se pogovorite v družini.
V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli se lahko otroku pričetek šolanja v primeru ugotovitve,
da ni pripravljen nanjo, na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži
za eno leto. Kljub načrtovanemu odlogu šolanja, se morajo starši udeležiti vpisa v osnovno šolo.
Starši imajo pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno
oziroma začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem
soglaša.
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi
v naš šolski okoliš:
• obvezno vpišete otroka pri nas,
• na željeno šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite vlogo za prepis, v
kateri navedite razloge za prepis.
O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.
Pred vstopom v šolo mora imeti otrok opravljen zdravniški pregled. Vabilo za pregled boste prejeli
po pošti iz Zdravstvenega doma Novo mesto. Potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu boste
prinesli na srečanje bodočih prvošolcev v mesecu juniju 2020.

»Naj vas na pragu šole
pozdravi radovednost
in naj bo šolanje polno
dobrih rezultatov
in nepozabnih
šolskih dogodivščin.«

