SESTAVINE ŠOLSKE ZRELOSTI




TELESNA ZRELOST






Teža in višina
Razvitost čutil
Sposobnost koncentracije
Groba motorika
Fina motorika

OSEBNOSTNA,
ZRELOST











ČUSTVENA




in

SOCIALNA

Kako prenaša ločitev od staršev, doma
Kako se vključuje v novo okolje
Spretnost v odnosih z vrstniki
Samostojnost
Iniciativnost pri zaposlitvah
Kakšno vlogo ima v skupini vrstnikov
Odzivanje na uspeh/neuspeh
Pripravljenost na sodelovanje
Pripravljenost na učenje, pridobivanje novih
znanj
Vztrajnost, tudi pri aktivnostih, ki mu sicer
niso najbolj všeč, a so pomembne

INTELEKTUALNA , FUNKCIONALNA in
KOGNITIVNA ZRELOST









Splošna poučenost
Govor, besedni zaklad
Fonološke spretnosti
Grafomotorične spretnosti
Orientacija
Zaznavanje
Pomnjenje
Logično sklepanje

VPIS V 1. RAZRED

Otrok v tem obdobju naj bi:
















se znal predstaviti z imenom in priimkom;
povedal svoj naslov oz. znal navesti, v
katerem kraju živi;
obvladal naj bi skrb zase: oditi na stranišče,
poskrbeti za osnovno higieno, se obuti,
obleči…;
poznal naj bi osnovna vljudnostna pravila:
pozdraviti, se zahvaliti, počakati, da dobi
besedo ali drugo pozornost;
znal opisati predmete, pojave (klasifikacija
po več lastnostih);
pripovedoval kratke
zgodbe, samostojno
pripovedoval zgodbo
ob risbah;
prepoznaval nekaj črk
abecede;
razumel
predloge
(na, pod, pred,..);
opazil podobnosti med predmeti in jih znal
opisati;
se orientiral v času (prej – pozneje, zjutraj –
zvečer …) in prostoru;
prepoznaval in risal številke do 5;
prešteval do 10;
risal figuro človeka, hišo, drevo,…risba mora
biti prepoznavna;
barval do sklenjene črte;
rezal s škarjami po ravni črti;
razumel navodila vzgojiteljice;
ločil in poznal med levo in desno (roko,
nogo,…).








Vpis v 1. razred poteka v mesecu FEBRUARJU
za vse otroke, ki bodo v tem letu dopolnili 6
let (letnik 2018) (44. in 45. člen Zakona o
OŠ).
Vabila za vpis praviloma prejmete starši na
dom.
Otroku se lahko začetek šolanja, na predlog
staršev ali zdravstvene službe, za eno leto
odloži, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen
za vstop v šolo (45. člen Zakona o OŠ)
Najmanj tri mesece pred začetkom pouka
šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred,
izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o
odložitvi začetka šolanja

UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI
Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo
staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v
šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker
menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo,
oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena
služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop
v šolo obvezno. (46. člen Zakona o OŠ)
Predlagamo, da se o svojih dilemah glede
pripravljenosti na vstop v šolo, najprej posvetujete
z vzgojiteljico, ki otroka dobro pozna in ve kako
funkcionira v skupini.
V kolikor razmišljate o odložitvi, se najprej obrnite na
šolo, kamor vpisujete otroka in povprašajte kaj
potrebujete.

ČE ŽELIM NA DRUGO ŠOLO?

ZADNJE LETO V VRTCU!

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo
otroka, če ta šola s tem soglaša.
V primeru, da starši želite otroka vpisati na
drugo šolo (v drugem šolskem okolišu),
morate:

KAJ NAS ČAKA?

 obvezno vpisati otroka na šolo v vašem
šolskem okolišu,
 na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po
izteku roka za vpis) nasloviti pisno vlogo,
v kateri navedite razloge za prešolanje.
Spoštovani starši!

O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita
matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Za vse dodatne informacije ali vprašanja v zvezi z
vpisom otroka na šolo, se obrnite na svetovalne
delavke vrtca.
S svojimi izkušnjami in znanjem vam bodo
zagotovo pomagale in vas usmerile kje poiskati
morebitno pomoč.

Predšolsko obdobje, ki velja za eno najlepših v
življenju posameznika, hkrati pa čas hitrega razvoja
in rasti, ko se nam zdi, da otroci vsak dan znajo in
zmorejo več, se počasi poslavlja. Vaš otrok bo v letu
2018 dopolnil 6 let in s tem bo postal šoloobveznik.
Ker želimo, da prehod iz vrtca v šolo poteka čim bolj
gladko, smo vam strokovne delavke ZD Celje,
Dispanzerja za mentalno zdravje v sodelovanju s
celjskimi vrtci pripravile nekaj informacij v zvezi z
vpisom v šolo.
Šolanje je velik privilegij. Zelo pomembna so stališča
in prepričanja staršev glede šole, saj jih mlajši otrok
nekritično prevzema. Zavedajmo se , da smo
otrokom prav v vsem in ves čas za VZGLED, v
besedah in dejanjih. Vstop v šolo mu zatorej starši
prikažite kot izziv, nekaj zanimivega, pozitivnega.

