VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
Obveščamo vas, da bo vpis otrok v 1. razred Osnovne šole Božidarja Jakca, za šolsko leto 2021/2022,
v torek, sredo, četrtek in petek, od 9. 2. 2021 do 12. 2. 2021.
Zaradi epidemiološke situacije smo se odločili za vpis na daljavo.
V kolikor imate kakšno vprašanje ali so še kakšne nejasnosti glede vpisa, lahko pošljete vprašanje na
elektronski naslov vida.rozanc@osbj.si ali pokličete na tel. št. 040 530 700 (4. in 5. 2. ter v dneh v
času vpisa, med 8. in 12. uro).
Delno že izpolnjene vpisne liste boste prejeli po pošti in jih vrnili v šolo, med 9. in 12. 2. 2021, na vam
najustreznejši način.
Vse ostale obrazce (Predlog za odložitev šolanja, Vloga za vpis otroka na OŠ Božidarja Jakca iz
drugega okoliša, Obvestilo šoli o prepisu na drugo šolo, …) najdete spodaj:
•
•
•
•
•

Predlog staršev za odložitev šolanja
Vloga staršev za vpis šolskega novinca iz drugega šolskega okoliša v OŠ Božidarja Jakca
Obvestilo OŠ Božidarja Jakca o oddani vlogi za prepis šolskega novinca v šolo izven
šolskega okoliša
Vloga za vpis šolskega novinca iz Podružnične šole Hrušica na centralno šolo
Vloga za vpis šolskega novinca iz centralne šole na Podružnično šolo Hrušica

Skupaj z otrokom lahko rešite kviz, ki ga najdete na tej povezavi:
https://forms.gle/kjPqGT3jD65SMqW29

V skladu z zakonodajo glede vpisa velja:
- Starši morajo vpisati v 1. razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem
bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Osnovne šole za šolsko leto 2021/22
vpisujejo otroke, rojene v letu 2015.
- Starši svoje otroke vpišejo v šolski okoliš glede na stalno ali začasno prebivališče.
- Starši lahko vpišejo otroka v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če
šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša in se predhodno o tem dogovori s šolo iz
matičnega okoliša v skladu z Uredbo Vlade RS (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18)
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.
- Otroku se lahko začetek 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.
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