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SPOŠTOVANI STARŠI IN BODOČI UČENCI 1. RAZREDA! 

 

Dnevi hitro minevajo in kmalu bo tu 1. september, ko boste bodoči učenci prestopili 

prag učenosti in se nam s svojimi torbicami in radovednimi glavami pridružili v šoli.  

Zato bomo v februarju izpeljali vpis na Osnovno šolo Šenčur (matično šolo ter 

podružnice).  

K vpisu ste vabljeni vsi starši, ki imate otroke rojene v letu 2017. Prav tako 

ponovno vabimo vse starše, ki imate otroke rojene v letu 2016 in so imeli odloženo 

šolanje. 

Vpis v 1. razred bo potekal tri dni, in sicer: 

 v torek, 21. 2. 2023, od 11. do 18. ure 

 v sredo, 22. 2. 2023, od 11. do 18. ure 

 v četrtek, 23. 2. 2023, od 11. do 18. ure 

pri šolski pedagoginji Urši Tomažič v kabinetu K2B, 

pri šolski psihologinji Mateji Potočnik Poljanšek v kabinetu K5B, 

ter pri šolski socialni pedagoginji Lari Jeraj v zbornici.  

 

Svojega otroka ste dolžni vpisati na našo šolo, ker sodite v naš šolski okoliš. Vse morebitne spremembe 

bomo reševali 14 dni po vpisu.  

Šolski okoliš: 

Matična OŠ Šenčur zajema naslednje vasi: Šenčur, Srednja vas in Milje. 

PŠ Olševek zajema naslednje vasi: Hotemaže, Luže, Olševek in Visoko. 

PŠ Voklo zajema naslednje vasi: Voklo, Voglje, Trboje, Žerjavka in Prebačevo.  

 

Vabilu prilagamo tudi nekaj obrazcev, da bo postopek vpisa potekal hitreje in lažje: 

 Soglasje obeh staršev o vpisu v 1. razred v OŠ Šenčur 

 Soglasje o zbiranju osebnih podatkov za potrebe vpisa v šolo 

 Soglasje za neobvezni izbirni predmet angleščina 
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Na individualni vpis pridite starši skupaj z otrokom. S seboj prinesite izpolnjene 

poslane obrazce in rojstni list otroka ter morebitne druge obrazce (glej v nadaljevanju). 

Osebno se bomo spoznali, vaše in otrokove podatke vnesli v program eAsistent ter se 

pogovorili o morebitnih posebnostih.  

E-Asistent je program, preko katerega bo potekala naša komunikacija z vami, starši. Preko 

njega boste prejemali obvestila in sporočila ter urejali različne prijave (jutranje varstvo, 

podaljšano bivanje, prehrana) ter soglasja. Zaenkrat je dovolj, da vključite OSNOVNI 

PAKET, ki je brezplačen. Plus paket je plačljiv, a ga trenutno še ne potrebujete. Več o samem 

programu si boste ob njegovi aktivaciji lahko prebrali sami.  

 

Starši, ki razmišljate o odlogu šolanja za svojega otroka, se, prosim, na vpis 

oglasite pri psihologinji Mateji Potočnik Poljanšek v kabinetu K5B. S seboj 

prinesite tudi izpolnjeno Vlogo za odložitev všolanja, ki se nahaja na spletni strani, ter 

ostalo dokumentacijo (če jo že imate).  

Če ima vaš otrok odločbo o usmeritvi, vas prosimo, da jo prinesete s seboj.  

Starši, ki nameravate svojega otroka prepisati na drugo šolo, na vpis prinesite Vlogo za 

prepis na drugo šolo, ki se nahaja na šolski spletni strani. 

 

Pred vpisom imate starši možnost udeležbe na informativnem sestanku pred 

vpisom, ki bo v torek, 14. 2. 2023, ob 18. uri v jedilnici OŠ Šenčur (pritličje levo).  

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na pedagoginjo Uršo Tomažič preko telefona: 

04/25 19 257 oz. e-pošte ursa.tomazic@os-sencur.si. 

Več informacij in vse obrazce ter vloge dobite na naši spletni strani www.os-sencur.si 

pod razdelkom Starši – Vpis v 1. razred.  

 

Lep pozdrav! 

Urša Tomažič, mag. prof. ped.      mag. Stanka Naglič 

šolska svetovalna delavka       ravnateljica 

 

http://www.os-sencur.si/

