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Spoštovani starši! 

Pred vami je publikacija, ki je namenjena vam, starši, da si boste lahko 

pomagali pri reševanju določenih vprašanj, ki se vam porajajo ob vpisu 

vašega otroka v šolo. V kolikor še imate dodatna vprašanja, se obrnite na 

strokovne delavce šole.  

Dan, ko otrok prvič prestopi šolski prag, je velik dogodek ne le zanj, temveč 

tudi za starše. Rumena rutica okoli vratu ne označuje le začetka šolanja, 

ampak dolgotrajno pot do izobrazbe in poklica. Pot na kateri leži vse polno 

majhnih in večjih ovir. 

Otroci se na vstop v šolo odzivajo zelo različno. Nekateri so polni 

navdušenja in s prehodom opravijo mimogrede, drugi so zadržani in plahi. 

V vsakem primeru pa je potreben čas, da se otroci navadijo na nov način 

dela in na nov red. 

Kot že veste, brez sodelovanja ni dobrih uspehov in dobrega počutja vseh 

udeležencev. Vsi si želimo, da bi bili naši otroci oziroma učenci zdravi, 

uspešni, motivirani za delo in učenje, samozavestni in ponosni. 

Z vami, spoštovani starši, si želimo dobrega sodelovanja, pobud in 

nasvetov, saj bomo le tako lahko dosegli, da bodo vaši otroci uspešni, 

zadovoljni in srečni. 

VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE 

Vizija 

Se spoštujemo, pridobimo kakovostno znanje in moralne vrednote. 

 

Poslanstvo 

- vzgojiti učence v samostojne, odgovorne, strpne in aktivne osebnosti; 

- dvigniti kulturno in bralno pismenost; 

- kakovostno izobraziti učence, ki bodo uspešni v nadaljnjem šolanju in 

življenju; 

- vzpostaviti sodelovalni odnos s starši in z okolico; 

- vzpodbuditi kritično mišljenje in pozitiven odnos do narave. 
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VPIS V OSNOVNO ŠOLO SV. JURIJ OB ŠČAVNICI –  
SPLOŠNE INFORMACIJE 
 
Zakonska osnova za vpis otrok v 1. razred 

Vpis otrok v 1. razred ureja Zakon o osnovni šoli (U. L. RS, št. 81/06, 

102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K): 

 

44. člen (vpis) 

1. in 2. odstavek: 

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

šolsko leto. 

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 

prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka 

šolanja. 

 

45. člen (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. 

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. 

 

46. člen (ugotavljanje pripravljenosti) 

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja 

pripravljenost otroka za vstop v šolo. 
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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.  

 

47. člen (odložitev šolanja) 

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev 

oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v 

soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno 

leto. 

 

48. člen (šolski okoliš) 

1. odstavek: 

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno 

osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno 

oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna 

šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. 

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. 

 

60. b člen (pristojni organ odločanja) 

2. in 3. odstavek: 

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. 

O pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma 

učenca odloča pritožbena komisija. 
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Šolski okoliš OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici 

Šolski okoliš OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici zajema naselja: Biserjane, Blaguš, 

Bolehnečici, Brezje, Čakova, Dragotinci, Gabrc, Galušak, Grabonoš, 

Grabšinci, Jamna, Kočki Vrh, Kokolajnščak, Kraljevci, Kupetinci, Kutinci, 

Mali Moravščak, Rožički Vrh, Selišči, Slaptinci, Sovjak, Stanetinci, Stara 

Gora, Terbegovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Ženik, Žihlava. 

 

Izvedba vpisa otrok v 1. razred 

Starši vpišete svojega otroka v mesecu februarju pri šolski svetovalni 

delavki. 

Kontaktna telefonska številka je 02/ 568 91 12 oz. elektronska pošta 

katja.perko1@guest.arnes.si. 

PREDSTAVITEV ŽIVLJENJA IN DELA V ŠOLI 
 
Na šoli izpolnjujemo vse pogoje tako na strokovnem področju, kakor tudi 

na področju zahtev po prostorski ureditvi. Urejen je poseben vhod za 

učence prvega triletja, v učilnicah so elementi, kamor si učenci shranjujejo 

torbe in učne pripomočke. Na voljo imajo različne didaktične materiale, ki 

se nahajajo v delovnih kotičkih. Za šolo imamo igrišča, ter otroško igrišče 

s peskovnikom in igrali. 

Učenci se lahko vključijo v jutranje varstvo, ki poteka od 6.00 naprej. S 

poukom pričnejo ob 7.50. Dnevne dejavnosti potekajo po naprej 

planiranem urniku. Ob 9.25 imajo učenci razredne stopnje malico in odmor, 

ki traja 20 minut. Po malici nadaljujejo z delom  v razredu. Prvi odvoz 

avtobusov je ob 12.30.  Do tega odvoza lahko učenci opravijo kosilo. V 

času, ko učenci nimajo pouka, je organizirano varstvo vozačev. Učenci 

imajo možnost vključitve v podaljšano bivanje, ki se opravlja, do odhoda 

zadnjega učenca s šole, najdlje do 16. ure. V letošnjem šolskem letu je bil 

drugi odvoz avtobusov s šole ob 14.10. 

mailto:katja.perko1@g


 

6 

JUTRANJE VARSTVO 
 
Na šoli je organizirano jutranje varstvo za otroke staršev, ki so zaposleni in 

tudi za tiste otroke, ki čakajo na začetek pouka, ki so vezani na šolski 

prevoz. Jutranje varstvo se časovno organizira glede na potrebe staršev, 

predvidoma od 6. ure naprej. 

Otroci se zbirajo v enem izmed razredov, kjer kasneje poteka vzgojno – 

izobraževalni proces. 

V času jutranjega varstva imajo učenci možnost: 

- počitka;  

- vključevanja v različne igralne kotičke po želji in interesu; 

- individualnega dela z učenci, ki zaradi določenih razlogov dejavnosti niso 

dokončali prejšnji dan; 

- individualne pomoči tistim, ki so krajši ali daljši čas odsotni zaradi bolezni. 

PODALJŠANO BIVANJE 
 
Osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. 

Podaljšano bivanje traja najkasneje do 16. ure. 

V tem času se učenci vključujejo v razne interesne dejavnosti, ki potekajo 

na OŠ, opravijo kosilo. 

Učenci imajo v tem času možnost dokončati naloge, katerih niso uspeli v 

dopoldanskem času. Prav tako pa potekajo sprostitvene dejavnosti v 

prostoru ali na prostem do odhoda domov. 

Vsaka dejavnost v času jutranjega varstva in podaljšanega bivanja poteka 

po dogovoru in načrtu tandema (učiteljice razredničarke in učitelji 

jutranjega varstva ali podaljšanega bivanja). 
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KADRI 
 

V prvem vzgojno izobraževalnem obdobju (1. triletje – 1., 2., 3. razred) 

poučuje učitelj razrednega pouka.  

V 1. razredu OŠ hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj 

predšolskih otrok, lahko pa tudi dva učitelja razrednega pouka.  

Drugi učitelj oziroma vzgojitelj predšolskih otrok je prisoten pri določenem 

številu ur pouka (10 oz. 15 ur, glede na število učencev; za vključitev 2. 

strokovnega delavca v razred, mora biti v oddelku najmanj 15 učencev).  

 

ŠE NEKAJ NASVETOV ZA LAŽJI PREHOD IZ VRTCA V 

ŠOLO: 

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.  

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 se bo naučil v šoli. Otroku omogočite poslušanje 

pravljic, tudi sam naj pripoveduje ob slikah. 

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. 

»Delo za šolo« je tudi igranje z mivko, risanje s kredo po tleh, igranje s 

skupino vrstnikov, rezanje, lepljenje, risanje, barvanje, delo z drobnim 

materialom … Otrok mora razviti socialne spretnosti, se naučiti biti del 
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skupine, upoštevati nenapisana pravila, upoštevati avtoriteto, slediti 

skupini, se tudi kdaj podrediti, odložiti zadovoljstvo, počakati.  

Z otrokom se igrajte družabne igre, saj s tem razvijate potrebno pozornost 

in vztrajnost za šolsko delo.  

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. 

    

PROSTOR ZA ZAPISKE 


