Ljubljana, 01. 02. 2021

Starše obveščamo, da bo vpis v prvi razred OŠ Nove Fužine potekal v mesecu februarju za šolsko leto
2021/2022.
V skladu Zakonom o OŠ morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu 2021, v
katerem bodo začeli obiskovati OŠ, dopolnili 6 let. (ROJENI OD 1. 1. DO 31. 12. 2015)

VPIS V 1. RAZRED BO ZA VSE PRVOŠOLCE POTEKAL
V PISARNI ŠOLSKE PEDAGOGINJE,
od 9. 2. do 12. 2. 2021
med 8.00 in 12.00 ter
med 16.00 in 19-00 uro
PO ABECEDNEM REDU
STARŠI OTROK IZ NAŠEGA ŠOLSKEGA OKOLIŠA, STE TOČEN DAN IN URO VPISA, PREJELI SKUPAJ Z
VABILOM.
Vsi, ki prihajate iz drugega šolskega okoliša in bi želeli vpisati otroka v našo šolo, se na vpis naročite
preko maila šolske pedagoginje Nine Novak:

nina.novak3@guest.arnes.si
Razpored je narejen skladno s priporočili Mestne občine Ljubljana.
V šolske prostore vstopate posamično (samo en zdrav starš) ter v skladu z epidemiološkimi navodili
za preprečevanje okužbe s COVID-19!


Držite se svojega termina vpisa.
 Na vhodu si razkužite roke.
 Vstop dovoljen samo z zaščitno masko.
 Vratarju zaupate priimek svojega otroka.
Starši ste po zakonu obvezani vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu – na matični šoli OŠ
NOVE FUŽINE. Starši otrok s stalnim prebivališčem v našem šolskem okolišu boste po pošti prejeli
pisno vabilo na vpis.
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v
šolski okoliš OŠ NOVE FUŽINE:
– obvezno vpišete otroka pri nas,
– na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.
Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem
okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo najkasneje do 1. marca 2021. O soglasju k prepisu se medsebojno
dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.
Prosimo vas, da na vpis s seboj prinesete otrokov osebni dokument ali rojstni list. Prosimo vas, da
hkrati razmislite, če bo vaš otrok potreboval jutranje varstvo ali varstvo po pouku. Od vas bomo želeli
tudi okvirno informacijo glede koriščenja šolske prehrane (malica, popoldanska malica, kosilo).
Veselimo se srečanja z vami!

Nina Novak, šolska pedagoginja

Damjana Korošec, ravnateljica

