
JANUAR 2021 



 vpis je obvezen za vse otroke, ki so rojeni leta 2015 

 vpis bo potekal od 9. 2. do 12. 2. 2021  

   na Splitski 13 

   po točno določenem razporedu  

  (termin vam bomo sporočili po pošti) 

 s seboj prinesite svoj in otrokov osebni dokument  

   ter zapisnik multidisciplinarnega tima (če ga imate) 

 morebitne zdravstvene posebnosti, obravnave ... 



 vpis otroka 

 pisna vloga za odlog šolanja z razlogi (ob vpisu) 

 obvezno testiranje otroka s testom šolskih novincev  

   (podpis soglasja ob vpisu) 

 zdravniški sistematski pregled 

 mnenje vrtca (soglasje ob vpisu) 

 možnost odložitve šolanja za eno leto 

 odločba komisije (vrtec, šola, zdravnica, psiholog) 



 opravi ga šolska zdravnica, ne glede na to, kdo je otrokov 
izbrani zdravnik 

 vabilo s strani ZD Vič-Rudnik 

 vse sistematske preglede in cepljenja v času šolanja 
opravi šolska zdravnica 



 starši imajo pravico vpisati otroka s posebnimi 
potrebami v osnovno šolo v svojem šolskem okolišu, v 
kolikor ta šola izpolnjuje pogoje za njegovo šolanje 

 zapisnik multidisciplinarnega tima, razpoložljiva 
dokumentacija 



 vpis na matični šoli 

 pisna prošnja na izbrano šolo v roku 14 dni 

 izbrana šola pridobi soglasje matične šole za vpis 

 odločba o prepisu 



• uporablja osnovne vljudnega pogovarjanja (pozdrav ob 
prihodu, pozdrav ob slovesu, prosim, hvala) 

• je samostojen pri opravljanju higienskih rutin (umivanje 
rok, brisanje nosu, toaleta – lulanje in kakanje) 

• se zna obleči in obuti  

• prepozna osebne stvari (potrebščine, oblačila, obutev) 

• loči med tem, „kaj je moje“ in „kaj je njegovo/njeno“ 

• zna pripraviti in pospraviti potrebščine za pouk 

 

 



 reagira na svoje ime, vzpostavi očesni stik in usmeri 
pozornost na nadaljnja navodila 

• sledi osnovnim navodilom učiteljice in drugih zaposlenih 
v šoli in jih upošteva 

• razume pomen besede „ne“  

• razume, da mora včasih počakati, da pride na vrsto 

• zna uporabljati jedilni pribor (žlico, vilice, nož) 

• zna uporabljati svinčnik, barvice in škarje 

 zna rokovati z žogo (metanje in lovljenje) 
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