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Spoštovani starši!
Vabimo vas k vpisu vašega otroka v 1. razred osnovne šole, ki bo potekal

1. februarja 2017 med 9. in 15. uro in
2. februarja 2017 med 12. in 18. uro,
na OŠ Matije Čopa Kranj pri svetovalnih delavkah Heleni Piškur, Polonci Mayer in Tjaši Tiršek.
NA VPIS NAJ PRIDE TUDI VAŠ OTROK.
S seboj prinesite svoj osebni dokument in osebni dokument otroka ter izpolnjena obrazca, ki sta priložena temu
obvestilu (navodila na obrazcih skrbno preberite).
V primeru, da se zaradi tehtnih razlogov z otrokom ne boste mogli oglasiti v terminu vpisa, nam to sporočite na
elektronski naslov: helena.piskur@guest.arnes.si, da se dogovorimo za drug termin.
POMEMBNE INFORMACIJE
Zakon o osnovni šoli v svojem 45. členu določa, da morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v
koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Tudi vaš otrok bo v letošnjem
koledarskem letu dopolnil 6 let, zato vas vabimo k vpisu.
Starši vpišete svojega otroka v tisto šolo, kamor sodi glede na šolski okoliš stalnega ali začasnega bivališča, kjer je
prijavljen. V primeru drugačne želje boste ob vpisu podali vlogo za vpis v drugo šolo, s katero se tudi posvetujte o
vaši nameri in preverite, ali je vpis vašega otroka tam možen.
V kolikor k vpisu ne boste pristopili oz. nas ne boste pisno obvestili, da ste otroku šolanje zagotovili drugje, bomo
morali o tem obvestiti pristojne institucije.
Otrok naj bi bil na vstop v šolo ustrezno pripravljen, da bo lahko sledil zahtevam in šolskemu programu. Ob
opazovanju svojega otroka razmislite o tem, koliko je samostojen pri oblačenju, hranjenju, higieni ipd., kako je z
njegovo vztrajnostjo in s pozornostjo, kako se povezuje z vrstniki in koliko upošteva vaše zahteve oziroma se
prilagaja zahtevam okolja. To so pokazatelji otrokove funkcionalne in socialne zrelosti. Prav tako mora biti otrok
telesno pripravljen na naloge šole. Več o zrelosti oziroma pripravljenosti otroka na šolo si lahko preberete na spletni
strani naše šole. V primeru, da vas skrbi, kako bo vaš otrok sledil zahtevam in ritmu šole, se o tem pogovorite s
svetovalno delavko ob vpisu in če so znaki utemeljeni, lahko takrat podate vlogo za otrokovo odložitev šolanja za
eno leto. V takšnem primeru mnenje poda strokovna komisija, o odložitvi pa na podlagi mnenja odloči ravnateljica
šole.
Svojemu otroku omogočite veliko ustvarjalne samostojne igre in igre z vrstniki, berite mu pravljice in ga pripravljajte
na samostojnost ter upoštevanje zahtev okolja. Opazujte njegove interese in ga spodbujajte v njegovih močnih
področjih. Takšno popotnico za življenje si zasluži prav vsak otrok.
Po vpisu otroka boste prejeli povabilo s strani Zdravstvenega doma Kranj s terminom za sistematski pregled pred
vstopom v šolo.
Vstop v šolo je vesel dogodek, če so starši do šole pozitivno naravnani in je otrok na šolo pripravljen.
Veselimo se medsebojnega sodelovanja ter srečanja z vami in vašim otrokom.
Helena Piškur,
svetovalna delavka

mag. Mateja Zukanovič,
ravnateljica

