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PREHOD OTROKA V OSNOVNO ŠOLO
Dragi starši!
Vstop v osnovno šolo je tako za otroka kot tudi za celo družino pomemben korak in velika
sprememba, zato želimo pripomoči k temu, da bo to čim bolj prijetna izkušnja, ki jo boste
za vse življenje ohranili v lepem spominu. S tem namenom vam bomo v nadaljevanju
posredovali nekaj osnovnih informacij o vpisu v OŠ.
V kolikor bodo razmere dopuščale bomo v mesecu maju pripravili sprejem bodoči
prvošolcev. Vse informacije glede vpisa in poteka naslednjega šolskega dne bomo
objavili tudi na naši spletni stran: www.os-medvode.si
Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto
(2021/22). Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem
letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let.
Šolski okoliš: OŠ si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz pristojnega ministrstva
(MIZŠ) in jih povabi na vpis. 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), a otrok spada v naš šolski okoliš morate
obvezno vpisati otroka pri nas,
nato pa na izbrano šolo, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis, nasloviti pisno
vlogo, v kateri navedete razloge za prepis. Enak postopek velja za starše, ki želite
prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. V ta namen je izpolnite
interni obrazec »Vloga za prepis«, ki jo najdete na naši spletni strani pod rubriko: »vpis v
prvi razred - obrazci«.
Otroci s posebnimi potrebami: Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami
vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno
prebiva, razen če je otroku z odločbo o usmeritvi določena druga ustrezna osnovna šola.
Otroku s posebnimi potrebami se z odločbo o usmeritvi določi praviloma najbližja
ustrezna šola.
Odložitev začetka šolanja: 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. 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. V primeru odloga izpolnite obrazec »odložitev šolanja« in ga
posredujte na šolo.
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Vsak otrok je primer zase in starši ste tisti, ki otroka najbolje poznate. Zato je najbolje, da
se o vseh svojih pomislekih in strahovih pogovorite z otrokovo vzgojiteljico. Odločite se
v korist otroka.
Še nekaj nasvetov za lažji prehod iz vrtca v šolo:
1. Starši otroke s šolo ne strašite (npr. »Boš že videl, kako bo v šoli! Le kako boš …, ko boš
v šoli!«), saj to pri otroku vzbuja strah in odpor. Povedo naj, da je šola pozitivna, da se
bodo veliko naučili, da bodo zmogli …. – odnos do šole naj bo pozitiven že pri starših, saj
otroci doživljajo svet okoli sebe tudi preko doživljanja staršev.
2. Če otrok kaže zanimanje za črke, branje, številke, računanje, ga v tej smeri
spodbujajte, če notranje potrebe nima, ga ne silite. Spretnosti branja, pisanja in
računanja jih bodo naučili v šoli učitelji. In to takrat, ko bodo tudi otroci razvojno pripravljeni
na to. Razvoja ne moremo prehitevati.
3. Spodbujajte ga pri opazovanju narave, življenjskih biotopov (vrt, sadovnjak, polje, travnik,
vinograd …), če imate priložnost, ga vključite v delo na vrtu, pomaga naj pri
vsakodnevnih opravilih. To kar vidi, naj opiše, o tem naj pripoveduje in na ta način
razvija ustno izražanje in bogati besedni zaklad.
4. »Delo za šolo« je tudi igranje z mivko, risanje s kredo po tleh, igranje s skupino vrstnikov
… Otrok mora razviti socialne spretnosti, se naučiti biti del skupine, upoštevati nenapisana
pravila, upoštevati avtoriteto, slediti skupini, se tudi kdaj podrediti, odložiti zadovoljstvo,
počakati.
5. Z otrokom se igrajte družabne igre, saj s tem razvijate potrebno pozornost in vztrajnost
za šolsko delo.
6. Otroke spodbujajte naj naredijo čim več sami: pripravijo svoje nahrbtnike, pripravijo
igrače/potrebščine za v vrtec; navajajte jih na samostojnost pri oblačenju, obuvanju,
umivanju, pri jedi …; spodbujajte torej samostojnost pri skrbi zase, higienskih navadah,
skrbi za svoje stvari, prehranjevanju (uporaba jedilnega pribora, rezanje, mazanje kruha
itd.), organizaciji prostora.

V kolikor boste potrebovali kakršne koli obrazce, ki se nanašajo na vpis v prvi razred, si
jih najdete na naši strani OŠ Medvode. Izpolnjene obrazec lahko pošljete po navadni
pošti, ga osebno prinesete v šolski nabiralnik pri glavnem vhodu ali podpisanega
skenirate in pošljete na elektronski naslov: tatjana.sustersic2@guest.arnes.si.
Za kakršna koli vprašanja sem vam na voljo preko telefonske številke: 041-373-997 ali
preko že omenjenega elektronskega naslova.
Svetovalna delavka:
mag. Tatjana Šušteršič, l.r.

