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Vpis v prvi razred – informacije za starše bodočih prvošolcev 
 

Vpis* 

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. 

 

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 2023 bomo tako vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2017 do 31. 
12. 2017. 

 

Vpis 

Starši boste s podrobnejšimi informacijami v zvezi z vpisom v 1. razred obveščeni po 
pošti. 

Zaradi lažje organizacije dela v prihodnjem šolskem letu vas bomo ob vpisu 
povprašali, ali bo otrok potreboval jutranje varstvo in/ali podaljšano bivanje, 
morebiten prevoz (avtobus ali kombi) in ali bo obiskoval prvi tuji jezik (TJA), zato vas 
prosimo, da o tem razmislite.  

Prosimo vas tudi, da nas obvestite o morebitnih posebnostih otroka. 

 

Ugotavljanje pripravljenosti* 

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na 
podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto. 

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 na vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga 
zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. 
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Šolski okoliš* 

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno ali zasebno osnovno šolo s koncesijo 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 vpišite otroka na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik, 
• na željeno šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite vlogo 

za prepis, v kateri navedite razloge za prepis. 

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v 
našem šolskem okolišu. 

 

Pred začetkom novega šolskega leta 

Ø Pred vstopom v osnovno šolo bodo bodoči prvošolci pisno povabljeni na 
zdravniški pregled.  
 

Ø V juniju 2023 boste starši na roditeljskem sestanku prejeli vse potrebne 
informacije pred vstopom otroka v šolo ter imeli možnost spoznati njihove 
učiteljice in vzgojiteljice. 
 

Veselimo se snidenja z vami in našimi bodočimi prvošolci! 

 

Andreja Ortl                                                                         Monika Glücks Donko 

svetovalna delavka                                                               Ravnateljica 

 

 

 
 
 
 
Povzeto po: 
- Zakonu o osnovni šoli 
- Uredbi 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 


