
OŠ ŠENČUR, 10.2.2021 
 
 

SPOŠTOVANI STARŠI NAŠIH  
BODOČIH PRVOŠOLCEV 

v šolskem letu  2021-2022 
 

 

Ali lahko kdo družbi sploh ponudi večji dar,  
kot je učenje in vzgajanje mladine. 

                                                                                                                                        Mark Tulij Cicero 
 
 

Letos vpisujemo otroke, ki so rojeni v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015, torej 
bodo v tem koledarskem letu dopolnili 6 let.  
Njim se bodo pridružili vsi otroci, ki so rojeni 2014 in imajo v tem šolskem letu 
odloženo šolanje. 
 
Posebnosti letošnjega vpisa:  
 
 Vpis bo potekal preko navadne pošte. 
 Pošto ste že prejeli, priloženi vsi potrebni obrazci. 
 Obrazce izpolnite in vrnite najkasneje do 20.2.2021 (naslov zapisan v 

priloženih navodilih). 
 Če kdorkoli želi govoriti s psihologinjo,  mi svojo željo pošljite na e-naslov.  

 

Katere obrazce pričakujemo, da nam jih vrnete? 
 

 Obrazec z nekaterimi podatki in organizacijskimi informacijami 
 Izpolnjeno Soglasje obeh staršev o vpisu v 1. razred OŠ Šenčur. 
 Izpolnjeno Soglasje o zbiranju osebnih podatkov za potrebe vpisa v šolo. 

 
 V  primeru želje po odložitvi šolanja predložite dokumentacijo (če jo že 

imate) in Vlogo za odložitev šolanja. Vse potrebne informacije dobite na 
spletni strani šole: Starši -  Vpis v 1. razred – ODLOŽITEV.  Starši  teh 
otrok se nujno preko telefona oz. e-pošte oglasite pri PSIHOLOGINJI 
Mateji. 



 Če ima vaš otrok že Odločbo o usmeritvi, vas prosimo, da nam jo 
pošljete. 

 Če nameravate svojega otroka prepisati na drugo šolo, predložite Vlogo 
za prepis na drugo šolo – obrazec dobite na spletni strani šole – 
podpisana naj bosta oba starša! 

 Prijave za jutranje varstvo, podaljšano bivanje in angleščino boste urejali 
v eAsistentu – o tem vam pošljemo še dodatna navodila.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vse naštete obrazce dobite na spletni strani šole: 
 

www.os-sencur.si/starsi/vpis-v-1-razred 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.os-sencur.si/starsi/vpis-v-1-razred


OBRAZEC Z NEKATERIMI PODATKI IN  
ORGANIZACIJSKIMI INFORMACIJAMI 

 

OSEBNI PODATKI OTROKA:  
Ime in priimek: _______________________________ 
Datum in kraj rojstva: __________________________ 
Naslov: _____________________________________ 
Ime skupine v vrtcu, katero je otrok obiskoval: _____________________ 
 
OSEBNI PODATKI MAME oz. SKRBNICE:  
Ime in priimek: ______________________________ 
Naslov: ____________________________________ 
Številka  mobitela: ___________________________ 
Elektronski naslov: ___________________________________(čitljivo) 
 
OSEBNI PODATKI OČETA oz. SKRBNIKA:  
Ime in priimek: ______________________________ 
Naslov: ____________________________________ 
Številka  mobitela: ___________________________ 
Elektronski naslov: ___________________________________(čitljivo) 
 
MOREBITNE POSEBNOSTI PRI OTROKU: (dopišite, kjer je potrebno) 
Posebnosti pri hrani: _________________________________________ 
Morebitne bolezni: ___________________________________________ 
Morebitna odločba: __________________________________________ 
Želja po odložitvi šolanja: _____________________________________ 
Želja po prepisu na drugo šolo: ________________________________ 
 

Komunikacija preko osnovnega paketa v eAsistentu je naša ključna komunikacija z 
družino. Prosimo, označite, kateri od staršev/skrbnikov bo tisti, ki bo največ 

komuniciral s šolo. Slednjega bomo označili kot »glavni kontakt«. 
Spodaj podpisana želiva, da pri najinem otroku, kot glavni kontakt označite: 

 
mamo/skrbnico      očeta/skrbnika     oba starša/skrbnika             (ustrezno obkrožite) 

 
Glede razporeditve v oddelek imamo željo, da bi bil naš otrok skupaj z/s: 
___________________________________________ (ime in priimek prijatelja/ice) 

p.s. Želje o razporeditvi poskušamo upoštevati, kolikor je možno. 
 
Datum: _______            podpis obeh staršev oz. skrbnikov: ____________________ 
 

 
Posebnosti o otroku, ki bi jih radi sporočili šoli, razredničarki, svetovalni službi, pa jih 

nismo zajeli z zgoraj navedenimi vprašanji – zapišite na drugo stran tega lista. 
Izpolnjen obrazec vrnete po pošti, najkasneje do 20.2.2021. 

 
 
 
 
 



OŠ Šenčur, februar 2021                                                                                                                                               za šol. leto 2021/2022                                              

Soglasje obeh staršev za vpis otroka na OŠ Šenčur 
 
Starši/ zakoniti zastopnik  ___________________________________  s stalnim bivališčem  
                                                                               (ime in priimek MAME/ zakonitega zastopnika) 

 
___________________________________ in  ______________________________________ 
        (naslov stalnega bivališča MAME)                                                              (ime in priimek OČETA/zakonitega zastopnika) 

 
s stalnim bivališčem __________________________________________   
                                                                     (naslov stalnega bivališča  OČETA) 

 
SOGLAŠAVA, DA SE NAJIN OTROK 

 

_________________________________________, roj. ______________________ , s stalnim  
                                  (ime in priimek otroka)                                                                                (datum rojstva otroka) 
 

bivališčem ______________________________________________ 
                                                  (naslov stalnega bivališča otroka)                                                                
 

vpiše v 1. razred OŠ Šenčur (PŠ Olševek, PŠ Voklo). 
 
Podpis mame oz. zakonitega zastopnika:                     Podpis očeta oz. zakonitega zastopnika: 
__________________________________                  ________________________________   
 
Kraj in datum: ______________________ 
 
 
OŠ ŠENČUR, februar 2021                                                                                      za šol. leto 2021/2022       
 

SOGLASJE  o zbiranju osebnih podatkov za potrebe vpisa v šolo 
 
Spodaj podpisana _____________________________________________, oče/mati otroka:  
    (ime in priimek očeta/matere) 

  
______________________________ s podpisom dovoljujeva, da se šolska svetovalna  
                (ime in priimek otroka) 

delavka posvetuje z vzgojiteljico mojega otroka v vrtcu glede vključitve v 1. razred.   

Moj otrok obiskuje vrtec ___________________________, oddelek___________________, 
     (ime/naziv vrtca) 
njegova vzgojiteljica je __________________________________. 
     (ime in priimek vzgojiteljice) 
 
Zbrani podatki se bodo uporabljali za ugotavljanje zrelosti otroka za vstop v šolo in za oblikovanje oddelkov 1. r. 

Šola z zbranimi podatki ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Pravilnikom o zbiranju in varstvu 

osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja ter internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih 

podatkov.      

PROSIMO, DA SOGLASJE VRNETE PSIHOLOGINJI DO 19.2.2021. 

 
Kraj in datum: ____________                      Podpis mame:____________________________ 
                                                                   Podpis očeta: _____________________________ 
                                                               oz. podpis zakonitega zastopnika: _______________ 
 



Kraj: _________________, datum:     _______________________       za šol. leto 2021/2022           

 

VLOGA ZA ODLOŽITEV ŠOLANJA 
 

Starši/ zakoniti zastopnik  __________________________________  s stalnim bivališčem  
                                                                               (ime in priimek MAME/ zakonitega zastopnika) 

 

 

________________________________ in  ____________________________________ 
        (naslov stalnega bivališča MAME)                                                              (ime in priimek OČETA/zakonitega zastopnika) 

 

 

s stalnim bivališčem __________________________________________   
                                                                     (naslov stalnega bivališča  OČETA) 

 

prosiva Komisijo za ugotavljanje pripravljenosti za ODLOŽITEV ŠOLANJA za 

najinega otroka 
 

____________________________________, roj. ______________________ , s stalnim  
                                  (ime in priimek otroka)                                                                        (datum rojstva otroka) 
 

bivališčem ______________________________________________.   
                                                  (naslov stalnega bivališča otroka)                                                                
 

Meniva, da najin otrok še ni pripravljen za vstop v šolo zaradi ( v pomoč 

so vam informacije na koncu tega dopisa):                                                                                                                                                            

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

Vlogi prilagava interni šolski vprašalnik, mnenje zdravnika oz. ustrezne zdravstvene 

službe, kjer je otrok obravnavan (psiholog, logoped, specialni pedagog...). 

Hkrati soglašava, da Komisija za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo 

(imenuje jo ravnateljica šole) pridobi vse potrebne podatke o otroku, na osnovi katerih bo 

odločala o odložitvi šolanja: ocena in mnenje šolske zdravnice, mnenje vzgojiteljice v 

vrtčevski skupini in na podlagi psihološkega pregleda v ZD Kranj, Dispanzer za mentalno 

zdravje.  

Za otrokovo dobro se priporoča vsaj eno strokovno mnenje.  

 

 

 

Podpis mame oz. zakonitega zastopnika:                  Podpis očeta oz. zakonitega zastopnika: 

_________________________________                 _______________________________ 

 

 

 

 

Vlogo oddati do 20.2.2021, osebno ob vpisu ali na naslov:  
OŠ ŠENČUR, Mateja Potočnik Poljanšek, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur 



POSTOPEK PRIJAVE  

za pregled otroka za namen ugotavljanja pripravljenosti za šolo 

V ZD KRANJ, DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE 
 

 

1. Starši/zakoniti zastopniki pokličejo otrokovega pediatra. 

2. Pediatru poveste, da potrebujete DELOVNI NALOG za pregled svojega otroka pri 

psihologu v Dispanzerju za mentalno zdravje, ZD Kranj. Namen: pregled 

pripravljenosti otroka za šolo. 

3. Po pridobitvi delovnega naloga kličete v SPREJEMNO pisarno dispanzerja,  

na številko: 04/ 20 82 250. Poveste, da želite čim prej termin za pregled otroka za 

namen ugotavljanja njegove pripravljenosti za šolo.  

4. Lahko se naročite tudi preko e-naslova:  dmz@zd-kranj.si 

 

Pri pregledu pri psihologinji morate imeti s seboj DELOVNI NALOG in kartico 

ZDRAVSTVENEGA  zavarovanja.  

 

 

V ZD Kranj, Dispanzerju za mentalno zdravje se bo vašemu otroku posvetila ena od 

strokovnih delavk:  

 

Sabina Frankovič, mag. psih. 

Ana Bujišić, mag. psih.  

 

 

Prosimo vas še, dragi starši, da pridobljeno strokovno mnenje čim prej pošljete šolski 

psihologinji Mateji Potočnik Poljanšek, najkasneje do 25. maja 2021. Po pridobitvi mnenj 

se mora sestati še strokovna komisija. Na podlagi njenega mnenja in po odločitvi 

ravnateljice, šola staršem pošlje ODLOČBO, najkasneje do 31.5.2021.  

 

 

Prosimo vas še, da o svoji nameri o odložitvi vpisa otroka v šolo, čimprej obvestite 

otrokovo vzgojiteljico v vrtcu. V začetku junija pa jo boste obvestili ali bo vaš otrok 

dejansko imel odloženo šolanja ali pa je prišlo do spremembe in otrok odhaja v šolo.  

 

 

 

 

Ugotavljanje pripravljenosti/odložitev šolanja 
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. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na 

podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo 

šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj. 

 

 

 

 

mailto:dmz@zd-kranj.si


ZRELOST OTROKA ZA ŠOLO = PRIPRAVLJENOST 
OTROKA ZA ŠOLO 

 

"Otrok je zrel za šolo, če je sposoben slediti zahtevam, ki jih predpisuje učni 
načrt za prvi razred in če se lahko vživi v  način delovanja šole." 

 

KAJ VPLIVA NA OTROKOV ZRELOST = PRIPRAVLJENOST 
 

 Otrokov tempo duševnega in telesnega razvoja 

 Vplivi okolja 

 Vzgojne metode 
 
 

SESTAVINE ŠOLSKE ZRELOSTI = PRIPRAVLJENOSTI 
 

 Telesna zrelost 

 Osebnostna zrelost 

 Intelektualna oz. funkcionalna zrelost 
 

 

TELESNA ZRELOST:  
- Razvitost čutil 
- Otrokova teža, višina 
- Groba motorika (tek, hoja, plezanje…) 
- Fina grafomotorika (zna pravilno držati svinčnik…), spretnost prstov 
- Sposobnost koncentracije 

 
 

OSEBNOSTNA ZRELOST: 
- Čustvena zrelost 
- Socialna zrelost 
- Samostojnost 
- Odnosi z vrstniki 
- Odhodi od doma (se težko loči od mame, očeta…) 
- Prilagodljivost novemu okolju 
- Samoiniciativnost (zna se sam zaposliti) 
- Potrpežljivost (zna počakati, zna upoštevati vrstnika) 
- Upoštevanje in razumevanje navodil 
- Doživljanje oz. vedenje ob uspehu oz. neuspehu 
- Odnos do odraslih (spoštovanje/ignoriranje) 
- Pripravljenost za šolsko delo 
- Pripravljenost sodelovati pri domačih opravilih 



INTELEKTUALNA ZRELOST: 
- Primerno razvit govor, besedni zaklad 
- Zmožen pripovedovati o sebi 
- Smiselno pripoveduje že kratke zgodbe 
- Pozna in razlikuje osnovne barve 
- Razume navodila učiteljice in jih upošteva 
- Otrok primerno razume svet okrog sebe 
- Nima večjih težav s spominom 
- Njegova risba je prepoznavna  
- Zna prerisati preproste like 
- Zna sklepati (vzrok – posledica) 

 

 

 

 

KAKO LAHKO STARŠI POMAGAMO SVOJEMU OTROKU? 
 

- Otroku vsak dan preberemo vsaj eno pravljico. 
- Otroku pripovedujemo zgodbice.  
- Skupaj prebiramo slikanice in se ob njih pogovarjamo. 
- Opazujemo otroka pri samostojni igri, pri igri z vrstniki. 
- Potrpežljivo poslušamo njegovo pripovedovanje. 
- Skupaj rišemo in ustvarjamo.  
- Otrok riše samostojno. 
- Otrok naj veliko riše, reže, lepi, oblikuje z glino, papirjem… 
- Otrok naj pomaga pri domačih opravilih. 
- Otrok naj po igri sam pospravi vse igrače. 
- Pri hranjenju, oblačenju in higieni naj bo čim bolj samostojen. 
- Naj se nauči počakati.  
- Naj ima možnost biti slišan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŠ Šenčur, _________________________                                               za šol. leto 2021/2022                 

 

 

VLOGA ZA PREPIS   na drugo šolo 
 

 
Starši/ zakoniti zastopnik  _________________________________  s stalnim bivališčem  
                                                                               (ime in priimek MAME/ zakonitega zastopnika) 

 

 

_______________________________ in  ______________________________________ 
        (naslov stalnega bivališča MAME)                                                   (ime in priimek OČETA/zakonitega zastopnika) 

 

 

s stalnim bivališčem _______________________________________   
                                                                     (naslov stalnega bivališča  OČETA) 

 

prosiva  za soglasje, da najinega  otroka 

 

___________________________________, roj. ______________________ , s stalnim  
                                  (ime in priimek otroka)                                                                                (datum rojstva otroka) 
 

bivališčem ______________________________________________      prepiševa  na OŠ  
                                                  (naslov stalnega bivališča otroka)                                                                
 

______________________________________.  
                     (naziv šole v katero bo otrok  vpisan) 
 

                                                                                                                                                           

Otrok je že vpisan v OŠ  Šenčur.  

 

 

Otroka prepisujeva  zaradi __________________________________________________. 
 

 

Za dodatne informacije sem/sva  dosegljiv/a    na tel.: 

________________________________________________. 

 

 

Prosiva, da z najinim soglasjem uredite prenos vpisne dokumentacije na drugo šolo. 

 

 

         

                                                                                 Podpis mame oz. zakonitega zastopnika: 

__________________________________ 

 

 

Podpis očeta oz. zakonitega zastopnika: 

__________________________________ 

 

 

Vlogo oddati do 20.2.2021,  osebno ob vpisu ali na naslov:  
OŠ ŠENČUR, Mateja Potočnik Poljanšek, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur 



Kraj: _________________, datum:     ______________________        za šol. leto 2021/2022       

 

 

VLOGA ZA PREPIS  na OŠ ŠENČUR 

v bodoči 1. razred 
 

 
Starši/ zakoniti zastopnik  _________________________________  s stalnim bivališčem                                                                  

                                                                            (ime in priimek MAME/ zakonitega zastopnika) 

 

 

___________________________________ in  ___________________________________ 
        (naslov stalnega bivališča MAME)                                                              (ime in priimek OČETA/zakonitega zastopnika) 

 

 

s stalnim bivališčem __________________________________________   
                                                                     (naslov stalnega bivališča  OČETA) 

 

prosiva za soglasje, da najinega otroka  

 

______________________________________, roj. ______________________ , s stalnim  
                                  (ime in priimek otroka)                                                                                (datum rojstva otroka) 

 

bivališčem ______________________________________________      prepiševa                
                                                                        (naslov stalnega bivališča otroka)                                                                
                 

na OŠ ŠENČUR. 

 
                                                                                                                                                           

Otrok je že vpisan na OŠ ________________________________________________.  
                                                                                                  (naziv šole v katero JE  otrok  vpisan) 
 

 

 

 

Otroka prepisujva  zaradi ________________________________________________. 
 
 

 

Za dodatne informacije sem/sva  dosegljiv/a na tel.: 

_________________________________. 

 

 

                                                                                 Podpis mame oz. zakonitega zastopnika: 

__________________________________ 

 

 

Podpis očeta oz. zakonitega zastopnika: 

__________________________________ 

 

Vlogo oddati do 20.2.2021, na naslov:  
OŠ ŠENČUR, Mateja Potočnik Poljanšek, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur 



OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR                                                                za šol. leto 2021/2022           
Pipanova cesta 43 
februar 2021 

VPRAŠALNIK  O JUTRANJEM VARSTVU IN PODALJŠANEM BIVANJU  
 

JUTRANJE VARSTVO 
Po 20. členu Zakona o osnovni šoli je jutranje varstvo sestavina razširjenega programa 9-
letne osnovne šole za 1. razred in sicer v času od 6.15 do 8. ure zjutraj. 
Jutranje varstvo je namenjeno samo učencem 1. razreda, učencem 2. razreda pa izjemoma 
in samo do zapolnitve morebitnih prostih mest. 
 
1. Ali bo vaš otrok potreboval JUTRANJE VARSTVO? 
 

 DA 
 NE 

 
Če ste odgovorili z DA, napišite uro prihoda v JV (vemo, da je navedena ura »približna«, se 
lahko tudi razlikuje od dneva… zapišite najbolj zgodnjo uro). 
 
ČAS PRIHODA:  Ob ___________ uri.                                                     
 

 
PODALJŠANO BIVANJE 
 
V skladu z 21. členom Zakona o osnovni šoli šola organizira podaljšano bivanje za učence 
od 1. do 5. razreda. Podaljšano bivanje se zaključi ob 16.30. 
 
1. Ali bo vaš otrok potreboval PODALJŠANO BIVANJE? 
 

 DA 
 NE 

 
Če ste odgovorili z DA, napišite uro odhoda iz  PB (vemo, da je navedena ura »približna«, se 
lahko razlikuje od dneva,… zapišite najbolj pozno uro). 
 
ČAS ODHODA:  Ob __________ uri. 
 
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje sta za starše brezplačna. Plačati je potrebno samo 
kosilo in popoldansko malico (kosilo obvezno, malica izbirno). Na voljo bo tudi zajtrk. Vse 
potrebno za prehrano boste izpolnjevali prvi šolski dan.  
 
 
Datum: ______________            podpis staršev oz. skrbnikov: __________________ 

 

PO VPISU BOSTE TO DVOJE OZNAČILI SAMI V 

EASISTENTU!  

Navodila sledijo. 

 
 



Osnovna šola Šenčur                                                                                                                                            za šol. leto 

2021/2022           
Pipanova cesta 43 

4208  Šenčur 

 

Datum: februar 2021 

 

Spoštovani starši bodočih prvošolcev! 
 

Tudi v šolskem letu 2021/22 bo  v 1. razredu ponujen neobvezni izbirni predmet tuj jezik – 

angleščina. Izbirni predmeti se ocenjujejo in so del razširjenega programa osnovne šole, za 

učence 1. razreda bo ocena opisna. Učenec lahko napreduje le, če dosega standarde znanja pri 

vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Izbirni predmet angleščina se izvaja 2 uri tedensko. 

 

Učne vsebine bodo primerne starosti učencev in njihovim izkušnjam iz vsakdanjega življenja, 

saj se učenje tujega jezika povezuje s cilji in vsebinami drugih predmetov. Cilji in standardi 

bodo usmerjeni v poslušanje, slušno razumevanje in govorjenje. Pouk bo vseboval različne 

krajše aktivnosti, vključeval bo veliko igralnih in gibalnih dejavnosti, posebna skrb pa bo 

namenjena motivaciji in ustvarjalnosti učencev. Zgodnje učenje tujih jezikov učencem prinaša 

kar nekaj prednosti: daljšo izpostavljenost jeziku in senzibilizaciji za učenje tujega jezika, 

strpnejši odnos do drugačnosti, oblikovanje drugačnega in širšega pogleda na svet ter 

povezovanje neformalnega učenja v predšolskem obdobju s formalno obliko v prvem razredu. 
 

Podrobnejši učni načrt predmeta je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport RS: 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-

nacrti/izbirni/Neobvezni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf 

 

Če se odločite za izbiro, mora otrok pouk obiskovati od začetka do konca, pri 

tem predmetu bo tudi ocenjen. Ocena se vpiše v spričevalo. Naj ob tem zapišem, da 

navadno vsi učenci obiskujejo ta predmet, saj jim je zanimiv in je odlična podlaga za pouk 

angleščine v 2. razredu.  

Odjava septembra ali med šolskim letom ni možna. 

Prosimo vas, da svojo odločitev potrdite s podpisom in nam podpisano izjavo (v vsakem 

primeru) vrnete ob vpisu.  
mag. Majda Vehovec, l.r. 

ravnateljica 
----------------------------------------------------odreži in vrni -------------------------------------------------------------------

----------- 

Podpisani_____________________________ želim, da moj 

otrok_____________________________  

v šolskem letu 2021/2022  (ustrezno obkroži) 

OBISKUJE                                                                          NE OBISKUJE 

neobvezni izbirni predmet tuj jezik – angleščina.  
V ________________ datum _____________                                   PODPIS: ____________________________ 

 

ODLOČITEV ZA ANGLEŠČINO BOSTE OZNAČILI SAMI, V EASISTENTU. 

NAVODILA ŠE SLEDIJO. 

 
 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf


AKTIVNOSTI OD MARCA DO MAJA 2021 
 

 

 ZD povabi vse otroke na  sistematski pregled 
(navadno je to v aprilu oz. maju). Seznam pošlje šola 
(13. člen Zakona o OŠ).  

 Do 30. maja šola staršem pošlje Odločbo o odloženem 
šolanju.  

 Vsi bodoči učenci dobijo informacije o učbeniškem 
skladu, Seznam šolskih potrebščin, Prijavo na 
prehrano ter  Potrdilo o šolanju.  

 Prosimo, spremljajte domačo spletno stran OŠ 
Šenčur. 

 
 
 

AKTIVNOST V AVGUSTU  2021 
 
 
 

• Otrok dobi pisno obvestilo o razporeditvi v razred in 
oddelek. 
 

• Povabilo na 1. šolski dan -  okvirno do 25.08.2021 
 

1. 9. 2021 – 1. ŠOLSKI DAN (sreda) 
 
 

SREČNO IN POGUMNO V SPREMEMBE 
 
 

Mateja, psihologinja  


