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OSNOVNE ŠOLE V MESTNI OBČiNI MARIBOR

ZADEVA: VPIS V PRVI RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna zagotoviti javno
mrežo osnovnih šol in možnost osnovnošolskega izobraževanja vsem otrokom, ki imajo na njenem območju stalno oz.
začasno prebivališče. Izvajalce izobraževalnega programa osnovnošolskega izobraževanja - osnovne šole, določi lokalna
skupnost, ki osnovne šole tudi ustanavlja.

Ustanoviteljica mora v skladu z zakonodajo zagotavljati izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni.

Zagotavljanje prostora za osnovnošolsko izobraževanje ter pogoji vpisa otrok v 1. razred so določeni v:
Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakonu o osnovni šoli,
Uredbi o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (v nadaljevanju Uredba),
Pravilniku o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol,
Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole in
Odlokih o ustanovitvi osnovnih šol v Mestni občini Maribor.

V nadaljevanju vam posredujemo navodila za vpis otrok v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2020/2021:

1. Seznami otrok

V prilogi vam za izvajanje vpisa otrok v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2020/21 pošiljamo ažurirane demografske
podatke:

• poimenske sezname otrok, rojenih v letu 2014, ki imajo stalno bivališče v gravitacijskem območju oz. šolskem
okolišu vaše šole in tistih, ki imajo v tem območju začasni naslov;

• demografske podatke o številu otrok v mariborski občini, rojenih v letih od 2004 do 2018, izpisane po šolskih
okoliših in gravitacijskih območjih posameznih osnovnih šol.

Podatke o otrocih je šola dolžna uporabljati in hraniti skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov.

Ponovno vas želimo opozoriti, da je pri vpisovanju otrok v prvi razred osnovne šole, ob predpisih, nujno upoštevati tudi
navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in navodila lokalne skupnosti kot ustanoviteljice osnovnih šol.
Posebej je to pomembno za vpis otrok v 1. razred v šolskem letu 2020/2021, saj je po demografskih podatkih
zaznati porast števila otrok glede na pretekla leta.



2. Vpisovanje otrok

Šola je pri vpisovanju otrok v prvi razred osnovne šole dolžna upoštevati predpise, ki opredeljujejo pravice za vpis otrok
ter način in postopke vpisa in sicer 6. in 6.a člen Uredbe, 48. člen Zakona o osnovni šoli ter odlok o ustanovitvi šole.

Zaradi specifične organiziranosti šolskih okolišev (gravitacijska območja šol) v Mestni občini Maribor prosimo, da
upoštevate dodatna navodila v zvezi z organizacijo in izvajanjem vpisovanja otrok v prvi razred za šolsko leto 2020/2021 :

• V postopkih vpisovanja je šola dolžna starše oz. skrbnike otrok seznaniti z vsemi njihovimi pravicami in
obveznostmi v zvezi z vpisovanjem otrok v osnovno šolo.

• Vpis otrok na posamezno šolo je lahko, ob upoštevanju veljavnih normativov za oblikovanje oddelkov in pogoja
o izvajanju pouka v eni izmeni, le v okviru prostorske zmogljivosti šole. Zmogljivost vaše šole je razvidna
iz priložene tabele »Pregled prostorskih zmogljivosti mariborskih osnovnih šol«, v zavihku 1, kolona 43.

V skladu z Uredbo zmogljivost šole pomeni največje možno število učencev, ki jih šola v skladu z normativi
razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa
osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni.

• Posamezna šola znotraj skupnega šolskega okoliša lahko vabilo k vpisu pošlje le za otroke iz
gravitacijskega območja šole.

• Starši otroka z bivališčem v Qravitacijskem območju šole v skupnem šolskem okolišu vpišejo otroka v šolo v
gravitacijskem območju šole. Ce starši želijo vpisati otroka v drugo šolo, je potrebno starše seznaniti s pravicami
in možnostmi vpisa na želeno šolo.

• Vpis v šolo zunaj gravitacijskega območja, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v
šolo v svojem gravitacijskem območju, se opredelijo v katero šolo želijo otroka vpisati in nato pri šoli, v katero
želijo vpisati otroka, vložijo vlogo za prepis.

• Šole v roku 30 dni po zaključenem vpisovanju otrok (februarski vpis) uskladijo vpis in o uskladitvi vpisa in osnovnih
podatkih o vpisanih otrocih obvestijo starše na običajen način.

Pristojna služba ustanoviteljice bo pri uskladitvi vpisa sodelovala pri šolah, kjer število oddelkov presega
zmogljivost šole in tudi pri vseh vpisih otrok, ki imajo stalno prebivališče izven gravitacijskega območja šole.

Razpis za vpis otrok v prvi razred osnovne šole bo objavljen v petek 31. 1. 2020, vpis pa bo potekal 11., 12. in 13.
februarja 2020. Vsebinske spremembe razpisa niso predvidene.

3. Pregled prostorskih zmogljivosti

V prilogi vam posredujemo novelirano tabelo »Pregled prostorskih zmogljivosti mariborskih osnovnih šol 2020«.

S spoštovanjem.
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Priloge:
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol,
Seznam otrok rojenih leta 2014 (ianuar 2020),
Demografski podatki o številu otrok v mariborski občini, rojenih v letih od 2004 do 2018 Uanuar 2020).



Poslano po e-pošti:
- OŠ KAMNICA, Vrbanska cesta 93,2351 KAMNICA
- OŠ PREŽiHOVEGA VORANCA Maribor, Gosposvetska 10, 2000 MARIBOR
- OŠ BOJANA ILlCHA Maribor, Mladinska 13, 2000 MARIBOR
- OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR, Prešernova 19, 2000 MARIBOR
- OŠ FRANCA ROZMANA-STANETA, Kersnikova 10, 2000 MARIBOR
- OŠ MALEČNIK, Malečnik 61,2229 MARIBOR
- OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR, Zrkovska 67,2000 MARIBOR
- OŠ DRAGA KOBALA, Tolstojeva 3,2000 MARIBOR
- OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR, Ul. borcev za severno mejo 16, 2000 MARIBOR
- OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR, Štrekljeva 31,2000 MARIBOR
- OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR, Prekmurska 67,2000 MARIBOR
- OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR, Celjska 11, MARIBOR
- OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR, Žolqarieva 2, 2000 MARIBOR
- OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR, Ruška 15, 2000 MARIBOR
- OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR, Iztokova 6,2000 MARIBOR
- OŠ LUDVIKA PLlBERŠKA MARIBOR, Lackova 4,2000 MARIBOR
- OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR, Klinetova 18, 2000 MARIBOR
- OŠ TABOR I MARIBOR, Arnoida Tovomika 21,2000 MARIBOR
- OŠ RADA ROBIČA LlMBUŠ, Limbuška c. 62, 2341 LlMBUŠ
- OŠ GUSTAVA ŠiLIHA MARIBOR, Majcigerjeva 31, 2000 MARIBOR, v vednost
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