
VPRAŠALNIK ZA STARŠE PRVOŠOLCEV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

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: ______________________________________________________ 

VRTEC: _____________________________________________________________________ 

DOMAČI NASLOV OTROKA: ______________________________________________________ 

 

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 do 8.00? 
 

a) DA    Čas otrokovega prihoda v šolo (če pride pred 7.45 uro):  __________________ 

      

b) NE 

 

2. PRIHAJANJE V ŠOLO 

Kako bo vaš otrok prihajal v šolo? 

 Pripeljali ga bomo sami 
 Z organiziranim šolskim prevozom 

 

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 ________________________________ 
 
 

 

3. PODALJŠANO BIVANJE 

V skladu z 21. členom Zakona o osnovni šoli šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. 

Ali bo vaš otrok potreboval podaljšano bivanje? 
 

a) DA                  b)    NE 

Predvideni čas odhoda iz podaljšanega bivanja:  
 do 13.00 (po kosilu) 

 do 14.00 (po sprostitveni dejavnosti) 

 ob 15.00 (po samostojnem učenju) 

 ob 15.45 (po ustvarjalnem preživljanju prostega časa) 
 

 
4. ODHAJANJE IZ ŠOLE 
Kako bo vaš otrok odhajal iz šole? 

 Odpeljali ga bomo sami. 
 Z organiziranim šolskim prevozom ob ___________uri (podatke o tem najdete na spletni strani šole – Učenci, avtobusni red). 

 

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 __________________________ 

 
 

 

 

Podpis staršev: _______________________________________       Podpis otroka: ____________________________________ 

5. PREHRANA OTROKA V ČASU BIVANJA V ŠOLI 
 

Katere obroke bo vaš otrok zaužil v šoli? 
 Dopoldanska malica. 
 Kosilo. 
 Popoldanska malica/napitek. 
 


