VPRAŠALNIK ZA STARŠE PRVOŠOLCEV
Spoštovani starši!
Šola ima svoj delovni ritem, ki mora biti kar se le da usklajen s potrebami staršev in otrok. Da bomo ta cilj lažje dosegli,
Vas prosimo, da odgovorite na sledeča vprašanja. Vaši odgovori bodo za nas pomembne informacije in usmeritve za
načrtovanje dela in življenja v 1.razredu. Prosimo za zanesljive podatke, ker bomo iz njih izhajali pri organizaciji dela v
1. razredu.
Za vaše sodelovanje se lepo zahvaljujemo!
ime in priimek otroka
vrtec, enota in skupina
domači naslov
telefon (na katerem ste dostopni)

VAROVANJE OTROK V CESTNEM PROMETU
Zakon o varnosti cestnega prometa nalaga odgovornost za varstvo otrok v cestnem prometu predvsem staršem, ki
morajo s svojim zgledom in dejanji pripraviti svoje otroke na varno sodelovanje v prometu. Zakon v 91. členu
predpisuje, da morajo imeti učenci 1. razredov na poti v šolo in domov spremstvo odrasle osebe, 93. člen predpisuje
uporabo rumene rutice in odsevnika za učence 1. in 2. razredov.

Prihod otroka v šolo
Kdo bo Vašega otroka spremljal v šolo in iz šole?
□
□
□

V šolski prostor ga bo pripeljal eden od staršev.
Otroka bo pripeljala v šolske prostore druge oseba in sicer _________________.
Otroka bo pripeljal v šolo starejši brat oz. sestra (starost nad 10 let) – s podpisanim soglasjem v šoli (uredite v
tajništvu).

PODALJŠANO BIVANJE (Prosim, navedite točne podatke)
Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda 9-letne osnovne šole.
Za učence 1. razredov je organizirano od zaključka pouka (12.00) do 16.10 ure. Dežurstvo je do 17.ure. Prijavo učenca
v PB med šolskih letom je potrebno najaviti sedaj. Poznejših prijav NE BOMO UPOŠTEVALI.
Ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje?
□
□

DA
NE

Če ste odgovorili z DA, zapišite točno uro odhoda otroka domov: ___________________.

JUTRANJE VARSTVO (Prosim, navedite točne podatke)
Jutranje varstvo je sestavina razširjenega programa 9-letne osnovne šole. Predvidoma bo organizirano bo od 6.25 do
8.25.
Ali bo vaš otrok potreboval jutranje varstvo?
□
□

DA
NE

Če ste odgovorili z DA, navedite točen čas prihoda v jutranje varstvo: ______________.

VPRAŠALNIK ZA STARŠE PRVOŠOLCEV
ANGLEŠČINA
V prvem razredu se kot neobvezni predmet izvaja prvi tuj jezik – angleščina. Angleščina se bo izvajala v času
podaljšanega bivanja ali jutranjega varstva v skupinah, ki niso nujno enake oddelkom.
Ker gre za neobvezni izbirni predmet se lahko starši odločite ali bo otrok obiskoval ta predmet ali pa ne. Vaša izbira je
dokončna, kasneje ne bo mogoče dodatno vključiti otroka.
Ali bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet angleščina?
□
□

DA
NE

DODATNE ŽELJE IN POTREBE
Prosimo Vas, da nam ob koncu zapišete, karkoli bi še želeli povedati, vprašati ali predlagati. Gre za Vaše želje in potrebe,
ki jih morda nismo vključili v vprašalnik.

V Ljubljani, ___________________

Podpis staršev

Prosimo vas, da izpolnjen vprašalnik vrnete strokovni delavki pri vpisu otroka v šolo.

