
 

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2017/ 2018 

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 2017 bomo vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 

Otroci, ki so tuji državljani oz. osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do 

obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. 

V Sloveniji delujejo naslednje zasebne osnovne šole, ki izvajajo javno veljavni izobraževalni program:- 

Waldorfska šola Ljubljana, 

- OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana- Zavod sv. Stanislava, 

- Montessori inštitut- Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok, 

- Zasebni vzgojno- izobraževalni zavod Waldorfska šola Maribor,  

- Vzgojno- izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor- Osnovna šola Montessori. 

Vpis v mednarodni osnovnošolski program, ki je namenjen učencem s tujim državljanstvom po sistemu IBO ( 

International Baccalaureate  Organization) je možen v OŠ Danile Kumar Ljubljana. Vpis otroka s slovenskim 

državljanstvom v mednarodni oddelek OŠ Danile Kumar Ljubljana je možen le izjemoma ( če je dovolj prostih 

mest in je družina zadnja štiri leta bivala v tujini). 

Otrok s posebnimi potrebami je v osnovno šolo, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo 

in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vključen oziroma napoten na podlagi odločbe o 

usmeritvi. 

UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI 

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 

Otroku se lahko pričetek 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. Učencu se lahko tudi med šolskim letom 

v prvem razredu 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. 

VABILA ZA VPIS V 1. RAZRED BOSTE PREJELI PO POŠTI. 

 

Monika Korbar, šolska svetovalna služba 

  

 


