Spoštovani starši!
Osnovna šola Nove Fužine vas skladno s 44.
členom Zakona o osnovni šoli obvešča, da bo
vpis vaših otrok v prvi razred potekal v
mesecu februarju 2019 za naslednje šolsko
leto.
Glede na 45. člen Zakona o osnovni šoli
morajo starši v prvi razred osnovne šole
vpisati otroke, ki bodo v tem koledarskem letu
dopolnili 6 let (vsi tisti, ki so rojeni leta 2013).

DOBRODOŠLI
PRVOŠOLCI

Starši lahko vpišejo svojega otroka le na eno
osnovno šolo, praviloma v osnovno šolo v
šolskem okolišu, kjer ima otrok prijavljeno
stalno ali začasno bivališče. V drugo osnovno
šolo lahko starši vpišejo otroka le ob
predhodnem soglasju šole svojega šolskega
okoliša.
V primeru, da starši želite otroka vpisati na
drugo šolo (v drugem šolskem okolišu),
ampak otrok spada v naš šolski okoliš :
- obvezno vpišete otroka pri nas,
- na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po
izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v
kateri navedite razloge za prešolanje.

Vpis otroka je obvezen, zato vas prosimo, da
svojo morebitno odsotnost javite in se
dogovorite za naknadni vpis.
Vpisni postopek za vpis otrok v prvi razred
bo vodil šolski svetovalni delavec dr. Jernej
Šoštar, dosegljiv na
telefonski številki (01) 54 71 506 in e-pošti:
jernej.sostar@guest.arnes.si

VPIS V 1. RAZRED BO ZA
VSE PRVOŠOLCE POTEKAL
v pisarni št. 5 (I. nadstropje) v
torek, dne 12. 02. 2019, in sredo,
dne 13. 02. 2019, od 8. do 12. ure ter
od 16. do 19. ure.

Prosimo, da ob vpisu s seboj na vpogled
prinesete rojstni list ali osebni dokument
vašega otroka.
Postopek ugotavljanja pripravljenosti za
vstop v šolo
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
Učencu se lahko na predlog šolske svetovalne
službe, šolske zdravstvene službe ali komisije
za usmerjanje v soglasju s starši iz
zdravstvenih in drugih razlogov odloži
šolanje za eno leto.
O odložitvi začetka šolanja in odložitvi
šolanja med šolskim letom v prvem razredu
odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega
mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje
ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik,
svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma
učitelj.
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VABILO

Telefon: (01) 54 71 500
Faks: (01) 54 71 515

Spoštovani starši in dragi
bodoči prvošolčki!
Z veseljem vas vabimo na vpis
v 1. razred.

