
PRVIČ V ŠOLO
Vstop v osnovno šolo je za otroka pomemben korak 
in velika sprememba. Ker želimo, da je za celotno 

družino to prijetna izkušnja, vam posredujemo nekaj 
osnovnih informacij o vpisu v osnovno šolo.



VPIS V 1. RAZRED
Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za
naslednje šolsko leto. Starši morate vpisati otroka, ki bo v
koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati šolo, dopolnil
6 let. O tem, kdaj morate opraviti vpis ne rabite skrbeti
vnaprej, kajti šola vas bo o tem obvestila. Osnovna šola si
namreč pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz pristojnega
ministrstva in vas nato povabi na vpis. Četudi želite otroka
vpisati v šolo izven vašega okoliša, se morate na povabilo na vpis
odzvati. Tam boste tudi dobili informacije o morebitnem prepisu
ali odložitvi šolanja.



ODLOŽITEV ŠOLANJA
Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev,
zdravstvene službe oziroma na podlagi zapisnika
multidisciplinarnega tima odloži za eno leto, če se ugotovi, da
otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Ob vpisu otroka v osnovno
šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za
vstop v šolo. Če starši sami predlagate odložitev šolanja, ker
menite, da vaš otrok ni pripravljen za vstop, oziroma če to
predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti
otroka za vstop v šolo obvezen.



V primeru, da razmišljate o odložitvi šolanja, povejte to
vzgojiteljici svojega otroka ali svetovalni službi. Skupaj se lahko
pogovorimo o vprašanjih, ki jih imate in razlogih za skrb.

Najkasneje do 4. 3. 2022 oddajte izpolnjeno Obvestilo o
odloženem šolanju otroka, da bomo lažje načrtovali prosta
mesta v prihodnjem šolskem letu in za vašega otroka zadržali
prosto mesto.

ODLOŽITEV ŠOLANJA



VPIS V OSNOVNO ŠOLO IZVEN 
VAŠEGA OKOLIŠA
Če želite otroka vpisati v 1. razred v osnovno šolo izven vašega
šolskega okoliša, morate najprej v predpisanem roku oddati
vlogo za vpis v šoli v matičnem okolišu, nato pa najkasneje 14 dni
po izteku roka za vpis oddati vlogo še v šoli, kamor ga želite
vpisati.

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



ZRELOST OTROKA 
ZA VSTOP V 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.



- Otrokova teža in višina
- Razvitost čutil
- Sposobnost koncentracije
- Razvitost grobe motorike
- Razvitost fine motorike

TELESNA ZRELOST

Otrok je telesno dovolj 
zrel za šolo takrat, ko 

šola ne bo imela 
negativnih posledic na 

otrokov zdravje.

Stopnjo telesne zrelosti ocenjuje 
zdravnik na sistematskem pregledu.



OSEBNOSTNA ZRELOST
- Kako prenaša ločitev od staršev, doma
- Kako se obnaša in vključuje v novo okolje
- Kakšen je v odnosu z vrstniki
- Koliko je samostojen
- Pripravljenost na sodelovanje
- Pripravljenost na učenje, pridobivanje 

novih znanj
- Vztrajnost (tudi pri aktivnostih, ki mu 

sicer niso najbolj všeč)
- Iniciativnost pri zaposlitvah

Osebnostna zrelost se 
deli na čustveno in 
socialno zrelost.



INTELEKTUALNA 
ZRELOST

- Otrokovo razumevanje sveta
- Govor, besedni zaklad
- Fonološke spretnosti
- Grafomotorične spretnosti
- Orientacija
- Zaznavanje, opazovanje
- Logično sklepanje
- Pomnjenje

Ocenjevanje 
pripravljenosti na šolo 
je zelo širok termin in 

vedno je potrebno 
otroka celostno in 

individualno spremljati.



Otrok mora biti pred vstopom v šolo dovolj samostojen, kar
pomeni da:
• mora biti popolnoma samostojen na stranišču,
• se zna obuti in si zavezati vezalke,
• zna skrbeti za svoja oblačila, obutev in šolske potrebščine,
• si zna izpihati nos in robček odvreči v koš,
• samostojno uporabljati jedilni pribor pri prehranjevanju

(jesti z vilicami, rezati in mazati z nožem, odpreti jogurt ali
puding itd.),

• odkleniti in zakleniti omarico,...

SAMOSTOJNOST OTROKA



KAJ VSE BI OTROK NAJ ZNAL?
• Zna povedati osnovne podatke o sebi.
• Razlikuje osnovne barve.
• Pozna osnovna vljudnostna pravila (pozdravi, se zahvali,

počaka, da dobi besedo,…).
• Ima primerno razvit govor in besedni zaklad.
• Zna opisati predmete, pojave,…
• Pripoveduje kratke zgodbe, samostojno pripoveduje zgodbo

ob risbah.
• Prepozna nekaj črk abecede.
• Opazi podobnosti med predmeti in jih zna opisati.



• Razume predloge (na, v, pod, pred,…)
• Zna se orientirati v času (prej – pozneje, zjutraj – zvečer,…).
• Prepozna števila do 5 in prešteva do 10.
• Riše hišo, drevo, človeka,… risba mora biti prepoznavna.
• Prerisuje preproste like.
• Barva do sklenjene črte.
• Reže s škarjami po ravni črti.
• Razume navodila strokovnih delavcev.
• Ve katera je leva in katera desna.
• Varno prečka cesto.



KAKO LAHKO OTROKU POMAGAMO?
• Spodbujajmo razvoj fino motorike in grafomotorike.
• Omogočimo mu veliko risanja, barvanja, rezanja, lepljenja,

igranja z drobnim materialom, oblikovanja z glino,…
• Spodbujajmo njegov govorno-jezikovni razvoj.
• Z otrokom se veliko pogovarjajmo, opazujmo, skupaj berimo,

pripovedujmo in opisujmo. Otrok mora znati poslušati in
slišati.

• Naučimo ga pospravljati in skrbeti za svoje stvari.
• Urimo koncentracijo in spomin.
• Skozi igro ga uvajajmo v resno delo in reševanje nalog.



• Urimo logično sklepanje.
• Omogočimo mu dovolj gibanja in zdrave prehrane.
• Spodbujajmo ga k različnim dejavnostim in ga navdušujmo za

nove stvari.
• Igrajmo se družabne igre in otroka naučimo sprejeti poraz.
• Naučimo ga počakati na vrsto, na nenasilno reševanje

konfliktov in osnovnega bontona.
• Spodbujajmo otrokovo radovednost, željo po raziskovanju in

spoznavanju novega.
• Omogočimo mu pridobitev delovnih navad in usvajanje rutine.



Vse, kar se otrok nauči v 
predšolskem obdobju, je 

priprava na šolo, a otroka ne 
obremenjujte z učenjem, če 

sami ne kažejo interesa za to.

Otrok se največ 
nauči preko igre.

V kolikor imate še kakšna vprašanja, 
vstopite v stik z vzgojiteljico v oddelku 
vašega otroka ali s svetovalno delavko.

Z veseljem vam bomo pomagali in 
skupaj bomo odpravili dvome, ki se 

morda pojavljajo.



„Vse, kar otroci 
potrebujejo je malo 
pomoči, malo upanja 

in nekoga, ki 
verjame vanje.“

(Magic Johnson)

Vašim otrokom želimo čim bolj uspešen 
in pogumen korak v prvi razred!


