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Osnovna šola Polzela  

 
 
Številka:        Datum: 15. 1. 2023 

 

Vabilo na vpis v 1. razred 
     

 
SPOŠTOVANI STARŠI, SPOŠTOVANI BODOČI PRVOŠOLČEK! 

 
Obveščamo vse starše oz. skrbnike, ki sodijo v šolski okoliš polzelske šole, da bo v skladu s 

44. in 45. členom Zakona o osnovni šoli redni vpis otrok v 1. razred za šolsko leto 

2023/2024.  

K vpisu v prvi razred naše osnovne šole vabimo vse otroke, rojene od 1. 1. 2017 do 

vključno 31. 12. 2017.  

Svojega otroka _________________________________________________________________ lahko vpišete v: 

_______________________________________________________________________, ob _________________________.  

S seboj prinesite:  

• otrokov osebni dokument,  
• to vabilo (otrok naj na zadnjo stran nariše risbice), 
• izpolnjene priložene obrazce, 
• svoje pisalo. 

  
V primeru, da otrok obiskuje vrtec, se o vstopu v šolo pogovorite z 

vzgojiteljico/vzgojiteljem. 

Vpis bo potekal v kabinetu specialne pedagoginje pri vhodu Harmonija (vstop iz smeri 

igrišča ob telovadnici). Vljudno prosimo, da se držite dodeljene ure. V primeru, da se 

dodeljenega termina ne morete udeležiti, prosim pokličite (040 890 488) ali pišite na 

lea.tomsic@osnovna-sola-polzela.si.  

Na vpis ste vabljeni tako starši kot otroci, prosimo pa, da v šolo vstopajo le zdrave osebe.  

Veselimo se vašega obiska. 

 

Svetovalna služba:                

Lea Tomšič                   

 

        Ravnateljica 

                               mag. Bernardka Sopčič 

 

Priloženo: 
• obrazec za OPB, JV in NIP TJA, 
• obrazec za prijavo na prehrano. 

 
Posredovati: 

• na naslov staršev poštno, 
• arhiv, tu. 

mailto:lea.tomsic@osnovna-sola-polzela.si
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Osnovna šola Polzela  

VABIM TE, DA  PRIDEŠ  POGLEDAT OSNOVNO ŠOLO POLZELA. 

 S SEBOJ PRINESI TA  LIST. ŠE PREJ V OKENCI NARIŠI: 
 

 

  SEBE             in     ENO ŽIVAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

DREVO             in       HIŠO, V KATERI SI DOMA 

 
 


