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VPRAŠALNIK ZA STARŠE PRVOŠOLCEV 
 
Spoštovani starši bodočih prvošolcev! 
 
Ker si želimo, kar se le da uskladiti naš šolski ritem z vašim življenjskim ritmom, vas ob vpisu otrok 
v prvi razred prosimo za nekaj informacij, ki nam bodo pomagale načrtovati delo za prihodnje 
šolsko leto. 
Prosimo vas, da o vprašanjih razmislite in nanje odgovorite, da bo vpis prvošolcev potekal čim 
bolj tekoče in brez zapletov. 
 
Ime in priimek otroka: ___________________________________________________________ 
Šola, v katero je vpisan (centralna/ podružnična): _____________________________________ 
 

VAROVANJE OTROK V CESTNEM PROMETU 
Otroci prvega razreda morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo. Spremljevalci so lahko 
starši ali starejši otroci od 10 do 14 let, če to dovolijo starši. Od vas potrebujemo natančno 
informacijo o tem, kdo bo otroka spremil od doma v šolo in iz šole domov.  
 
PRIHOD OTROKA V ŠOLO 
Kdo bo vašega otroka spremljal v šolo? 

a) V šolski prostor ga bo pripeljal eden od staršev. 
b) Otroka bo v šolske prostore pripeljala druga odrasla oseba, in sicer   

________________________________________________________________________ 
c) Otroka bo v šolo pripeljal starejši brat oz. sestra (starost nad 10 let) 

________________________________________________________________________ 
d) Otrok bo v šolo prišel s šolskim avtobusom iz smeri ______________________________ 

ob ________ uri. 
e) Otrok bo v šolo prišel s šolskim kombijem (smer) ________________________________ 

 
ODHOD OTROKA IZ ŠOLE 
Kdo bo vašega otroka odpeljal iz šole domov? 

a) Po otroka bomo prihajali starši.  
b) Po otroka bo prihajala druga odrasla oseba, in sicer 

________________________________________________________________________ 
c) Otroka bo iz šole domov spremljal starejši brat oz. sestra (starost nad 10 let) 

________________________________________________________________________ 
d) Otrok bo v šolo prišel s šolskim avtobusom iz smeri ______________________________ 

ob ________ uri. 
e) Otrok bo v šolo prišel s šolskim kombijem (smer) ________________________________ 
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Podpis staršev ali skrbnikov 

JUTRANJE VARSTVO 
Jutranje varstvo se pričenja ob 6. 20. ter traja do 8. 20; pouk se prične ob 8. 25  
 
Ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo? 

a) da 
b) ne 

 
Če ste odgovorili z DA, navedite najbolj zgodnji čas prihoda v jutranje varstvo: ______________ 
 

PODALJŠANO BIVANJE 
Podaljšano bivanje se pričenja po zaključku pouka, torej ob 12. 00 in ga na naši šoli 
organiziramo do 16. 45.    
 
Ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje? 

a) da  
b) ne 

 
Če ste odgovorili z DA, zapišite najkasnejši čas odhoda domov: ___________________________ 
 

PREHRANA V ČASU BIVANJA V ŠOLI 
Moj otrok bo imel v šoli naslednje obroke hrane: 

a) zajtrk (ob 7.35) 
b) dopoldanska malica (ob 10.00) 
c) kosilo (ob 11.55) 
d) popoldanska malica (ob 14.00) 

 
TELEFONSKE ŠTEVILKE IN ELEKTRONSKI NASLOVI ZA NUJNA SPOROČILA 

 
 Telefonska št. Elektronski naslov 

Mati   

Oče   

 
 
                                                                                                                           ______________________ 
 


