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VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
Obveščamo starše, da bo vpis bodočih prvošolcev v Osnovno šolo Ivana Groharja za šolsko leto
2018/2019 potekal na matični šoli v Podlubniku v prostorih šolske svetovalne službe v:
-

ponedeljek, 12. 2. 2018, dopoldne od 8.00 do 12.00, popoldne od 14.30 do 18.00

-

torek, 13. 2. 2018, dopoldne od 8.00 do 12.00, popoldne od 14.00 do 18.00,

-

četrtek, 15. 2. 2018, dopoldne od 8.00 do 12.00.

Vpisujemo otroke rojene v letu 2012 (od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012).
Otroci, ki imajo stalno ali začasno bivališče v našem okolišu, so na vpis pisno povabljeni.
Šolski okoliš Osnovne šole Ivana Groharja obsega naslednja naselja: Binkelj, Bukovica, Bukovščica,
Jarčje Brdo, hišna št. 1 (Občina Gorenja vas-Poljane), Knape, Krivo Brdo (Občina Gorenja vasPoljane), Križna Gora, Moškrin, Pevno, Podlubnik, Pozirno, Praprotno, Rovte v Selški dolini,
Sopotnica s hišno številko 9, Spodnja Luša, Stara Loka, Stirpnik, Strmica, Sv. Lenart, Sv. Tomaž,
Ševlje, Vešter, Vincarje, Virlog, Trnje, Zgornja Luša.
Osnovna šola Ivana Groharja, Podlubnik 1, Škofja Loka je šola prijazna otrokom s posebnimi
potrebami. Je šola brez arhitekturnih ovir. Zato ustanovitelj šole soglaša, da je primerna za vpis
gibalno oviranih učencev ne glede na njihov šolski okoliš.
Starši vpišete otroka v osnovno šolo v tistem šolskem okolišu, kjer imate trenutno prijavljeno
bivališče. Če želite vpisati otroka na šolo v drugem šolskem okolišu (npr. zaradi selitve), opravite
vpis na matični šoli, na drugi šoli pa vložite prošnjo za prepis, ki jo boste izpolnili ob vpisu.
Vemo, da so prvi koraki staršev, še posebej, če vpisujete prvega šoloobveznega otroka, lahko
zahtevni, zato vas vabimo v ponedeljek, 5. 2. 2018, ob 17. uri v glasbeno učilnico matične šole v
Podlubniku na informativni sestanek za starše. Predstavili vam bomo organizacijo dela na šoli,
novosti pri delu v 1. razredu, potek vpisa prvošolčka, spregovorili o zrelosti otroka za vstop v šolo
ter odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo ob vpisu.
Za dodatne informacije o vpisu lahko pokličete svetovalno delavko Polono Maček na telefonsko
številko 04 506 11 19 ali jo kontaktirate na e-naslov polona.macek@guest.arnes.si.
Vljudno vabljeni!
Marko Primožič,
ravnatelj

