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ZADEVA: Vpis v osnovno šolo – priporočila

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,
epidemiološke razmere žal še vedno oblikujejo naš vsakdanjik, zato vam z vidika
zagotovitve varnosti pred okužbami v nadaljevanju pošiljamo pojasnila v zvezi s
potekom vpisa otrok v 1. razred osnovne šole.
V skladu z Zakonom o osnovni šoli osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu
februarju za naslednje šolsko leto. V tem delu zakonodaja ostaja nespremenjena, zato
boste vpis prvošolcev izvedli v mesecu februarju 2022.
Ministrstvo bo šolam 26. 1. 2022 posredovalo podatke o šoloobveznih otrocih.
Šola po prejemu podatkov o šoloobveznih otrocih po ustaljeni praksi starše povabi k
vpisu. V vabilu starše opozorite, da lahko k vpisu pridejo le v primeru, da nimajo
zdravstvenih zadržkov.
Pri izvedbi vpisa otrok je šola dolžna upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje
tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19. Pri tem je v skladu z veljavnimi
predpisi in priporočili NIJZ dolžna upoštevati naslednje ukrepe:
- izpolnjevanje pogoja PCT,
- uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih,
- razkuževanje rok,
- zračenje in čiščenje prostorov,
- varnostna razdalja.

Šole smiselno upoštevajte higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe s
povzročiteljem COVID-19, dosegljiva na spletni strani:
https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.
Predlagamo, da se povežete z ustanoviteljem in skupaj pripravite načrt vpisa. Vpis
izvedete v prostorih, ki bodo omogočali primerno razdaljo med prisotnimi. Prostor, kjer
bo potekal vpis naj bo v bližini vhoda v šolo. V predprostoru se razporedijo stoli, ki so
medsebojno razmaknjeni 1,5 m. Obvezna je uporaba zaščitne maske, tudi v postopku
vpisa, ter stalno razkuževanje prostora. Pred vstopom v šolo se izvede nadzor
izpolnjevanja pogojev PCT. Starše in skrbnike k vpisu bodočih prvošolcev vabite po
vnaprej določenem časovnem razporedu (naročanje na uro in podaljšan čas vpisa), da
boste lahko zagotovili ustrezne higienske pogoje in vse varnostne ukrepe za
zmanjšanje tveganja okužbe.
Splošna pojasnila v zvezi z vpisom so dosegljiva tudi v okrožnici, št. 6030-1/2020/4 z
dne 30. 1. 2020 (priloga).
Vse bodoče prvošolčke je potrebno vpisati tudi v aplikacijo CeuViz, in sicer v 1. razred,
oddelek »Predvpis«. Navodila za vnos so v prilogi te okrožnice. Priporočamo vam da, v
kolikor je mogoče, to storite že na samem vpisu. S tem se namreč prepričate, da
bodoči učenec ni že vpisan v drugo osnovno šolo. Če vpis v CeuViz na samem vpisu ni
možen, pa to storite čim prej po opravljenem vpisu v šolo.
V želji, da bo tudi letošnji vpis bodočih prvošolcev potekal čim bolje in hkrati glede
epidemiološke situacije varno, vas lepo pozdravljamo.
S spoštovanjem,

Dr. Andreja Špernjak
v. d. generalnega direktorja
Direktorata za predšolsko vzgojo in
osnovno šolstvo

Prilogi:
- okrožnica – Vpis v osnovno šolo, št. št. 6030-1/2020/4 z dne 30. 1. 2020
- Navodila za vnos podatkov v CeuViz

