
 

 

 

 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE PRVOŠOLCEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

Šola ima svoj delovni ritem, ki naj bo kar se da dobro usklajen z življenjskim ritmom staršev in otrok, učencev. Da bi ta cilj čim 

lažje in bolje dosegli, vas prosimo, da odgovorite na spodnja  vprašanja oz. obkrožite ustrezne odgovore. Vaši odgovori so za nas 

pomembna informacija in usmeritev za načrtovanje dela in življenja na šoli. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. 
 
 

IME IN PRIIMEK OTROKA: _________________________________, ki bo v šolskem letu 2022/2023 obiskoval 1. razred.  

1. PRIHAJANJE V ŠOLO 

Kako bo vaš otrok prihajal v šolo? 

• Pripeljali ga bomo sami. 

• Z organiziranim šolskim prevozom.  
(izpolnite izjavo o pravici do brezplačnega prevoza) 
 

Kdo bo otroka spremljal v šolo? 

• V šolski prostor ga bo pripeljal eden od staršev. 

• Otroka bo v šolski prostor pripeljala druga odrasla oseba, in sicer:  _________________________________________ 

• Otroka bo v šolo pripeljala starejša sestra ali brat (starost nad 10 let); in sicer ________________________________ 
(izpolnite izjavo za spremstvo učenca 1. razreda na poti v šolo in domov) 

 

2. ODHAJANJE IZ ŠOLE 

Kako bo vaš otrok odhajal iz šole? 

• Odpeljali ga bomo sami. 

• Z organiziranim šolskim prevozom.  
(izpolnite izjavo o pravici do brezplačnega prevoza) 

 

Kdo bo vašega otroka odpeljal iz šole? 

• Po otroka bomo prihajali starši. 

• Po otroka bo prihajala druga odrasla oseba, in sicer:  _____________________________________________________ 

• Otroka bo spremljal iz šole domov starejši brat ali sestra (starost nad 10 let); in sicer ____________________________ 
(izpolnite izjavo za spremstvo učenca 1. razreda na poti v šolo in domov) 

 

3. ŠOLSKA PREHRANA 

Katere obroke šolske prehrane bo vaš otrok zaužil v šoli? 
(izpolnite prijavnico na šolsko prehrano) 

• Dopoldanska malica. 

• Kosilo. 

• Popoldanska malica.  

Datum: ______________________________________________ 

Podpisa starša/skrbnika: _________________________________ 



 

 

 

RAZŠIRJEN PROGRAM  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vzgojno-izobraževalnemu zavodu vsako 

šolsko leto odobri število skupin jutranjega varstva in podaljšanega bivanj na osnovi 

prijav staršev.  

Prosimo vas, da izpolnite spodnje podatke in s tem otroku zagotovite mesto v jutranjem 

varstvu in podaljšanem bivanju v naslednjem šolskem letu. Upoštevati je potrebno, da 

vsi učenci od 1. do 5. razreda, ki kosilo na šoli, so v času kosila tudi vključeni v 

podaljšano bivanje, ker gredo na kosilo organizirano s strokovnim delavcem 

podaljšanega bivanja.   

Vpis med šolskim letom žal ni mogoč, saj vzgojno-izobraževalni zavod oddaja potrebne 
podatke ni pristojno ministrstvo le enkrat, pred začetkom šolskega leta, zato vam 
svetujemo, da otroka vpišete v jutranje varstvo in podaljšano bivanje, da si s tem 
zagotovite mesto v varstvu, čeprav ga morda ne boste redno potrebovali.  
 
 
Več o jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju si lahko preberete na naši spletni strani 

s klikom na povezavo: http://os-franaerjavca.si/organizacija-pouka/jutranje-
varstvo-podaljsano-bivanje/  
 

 

 

 

 

 

 

IME IN PRIIMEK OTROKA: ____________________________, ki bo v šolskem 
letu 2022/2023 obiskoval 1. razred.  
 
1. JUTRANJE VARSTVO 

V skladu z 22. členom Zakona o osnovni šoli, šola organizira jutranje varstvo za učence 
1. razreda. 
 
Ali bo vaš otrok potreboval jutranje varstvo, ki poteka od 6.30 dalje?  

• DA Predviden čas otrokovega prihoda v šolo, če je ta pred 7:45 uro: __________________ 

• NE 

2. PODALJŠANO BIVANJE 

V skladu z 21. členom Zakona o osnovni šoli šola organizira podaljšano bivanje za 
učence od 1. do 5. razreda. Odločite se za eno od predlaganih možnosti:  

A. Moj otrok ______________________________________ iz 1. razreda, bo v  
        (ime in priimek otroka) 
šolskem letu 2022/2023 vključen na kosilo in v podaljšano bivanje do: 
(ustrezno obkrožite)  
 

• do 13.00 (odhod po kosilu) 

• do 14.00 (po sprostitveni dejavnosti) 

• ob 15.00 (po samostojnem učenju) 

• ob 15.45 (po ustvarjalnem preživljanju prostega časa) 

 

B. Moj otrok ______________________________________ iz 1. razreda, v  

                              (ime in priimek otroka) 
šolskem letu 2022/2023 ne bo kosil na šoli in ne bo vključen v podaljšano 

bivanje.  

Datum: ______________________________________________ 

Podpisa starša/skrbnika: _________________________________ 

http://os-franaerjavca.si/organizacija-pouka/jutranje-varstvo-podaljsano-bivanje/
http://os-franaerjavca.si/organizacija-pouka/jutranje-varstvo-podaljsano-bivanje/

