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IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA ZAVODSKEGA SVETA
19.12.2018 SKLEP ŠT. 4

Dne 19.12.2018 je Zavodni svet pod točko 4 dnevnega reda soglasno odobril kriterije za vpisovanje otrok v
otroške vrtce, v osnovne šole in na srednjo šolo Večstopenjske šole v Gorici za triletje 2018-19, 2019-20, 202021.
Š.l. 2020/2021
- omissis -

OTROŠKI VRTEC – predčasni otroci (otroci rojeni do 28.2.2018)
- omissis - V otroškem vrtcu ne sme biti prostorske stiske.
- Otroški vrtec mora razpolagati z dodatnimi pedagoško koristnimi igračami in drugimi pripomočki, ki so
potrebni za didaktično delo s predčasnimi otroki.
- Vrtec mora razpolagati s posteljicami za popoldanski počitek in z mizicami za previjanje.
- V otroški vrtec bodo sprejeti predčasni otroci rojeni do zadnjega dneva v februarju, ob dopolnitvi tretjega
leta starosti.
- Prednost bo dana otrokom, ki so dopolnili tretje leto, čeravno iz različnih razlogov niso bili vpisani do
31.12.2020;
- izjema je vrtec Kekec iz Števerjana, ki bo za šolsko leto 2020/21 sprejemal predčasne otroke, ki bodo
dopolnili tretje leto starosti do 30.4.2021. V vrtec bodo ti otroci stopili takoj ob začetku pouka, v
septembru. Vrtec Kekec bo sprejel ne več kot 8 predčasnih otrok. Pogoji za vpis v otroški vrtec predčasnih
otrok pa so isti kot za ostale otroke. Predčasni otroci bodo ostali v vrtcu Kekec za celo šolsko leto.

OTROŠKI VRTEC – redni vpisi (otroci rojeni do 31.12.2017)
Sprejem otrok v otroški vrtec
a) Glede na jezikovno oz. kulturno pripadnost:
1. otroci iz družin, v katerih je pogovorni jezik slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo na območju šol s
slovenskim učnim jezikom;
2. otroci iz družin, v katerih je pogovorni jezik tudi slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo na območju
šol s slovenskim učnim jezikom;
3. otroci, katerih bratje/sestre so že vključeni v šolski sistem s slovenskim učnim jezikom;
4. otroci staršev slovenskega porekla (dedki, babice), ki aktivno ne obvladajo slovenščine, so italijanski
državljani in živijo na območju posameznih vrtcev, izključeni so otroci, katerih starši imajo posebne
delovne obveznosti;
5. otroci, ki so obiskovali slovenske jasli;
6. otroci iz širšega večkulturnega prostora.
Pri zgoraj navedenih pogojih dajemo prednost bivanju na območju vsakega posameznega vrtca. Izjema so le
starši s posebnimi delovnimi obveznostmi.
b) Po naslednji prednostni lestvici glede na anagrafsko starost:
1. najprej petletni otroci, nato štiriletni in nazadnje še triletni; v primeru enakosti starostnih podatkov, bodo
prišli v poštev leto, mesec, dan rojstva.
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OSNOVNA ŠOLA
Prednost imajo:
- otroci s stalnim bivališčem v kraju, kjer se nahaja osnovna šola in/ali otroci, ki so obiskovali otroški vrtec v
kraju, kjer se nahaja osnovna šola;
- otroci, katerih brat ali sestra že obiskuje isto osnovno šolo;
- otroci ostalih otroških vrtcev slovenske Večstopenjske šole v Gorici;
- otroci, ki so obiskovali slovenske otroške vrtce v Goriški pokrajini;
- otroci, ki niso bili vključeni v italijanski šolski sistem.
Zardi prostorske stiske za sprejem otrok v 1. razred OŠ Frana Erjavca se upoštevajo naslednji kriteriji:
• v slučaju, da je 28 vpisov v prvi razred osnovne šole Frana Erjavca, se razred deli na dva (16 + 12) in se
upošteva zgornje kriterije;
• zaradi prostorske stiske lahko sprejmemo v 1. razred ali 28 otrok z delitvijo razreda ali praviloma 20
otrok za en sam razred. Za razred s praviloma 20 otroki veljajo spodaj navedeni kriteriji:
1. prednost imajo otroci, ki so obiskovali otroški vrtec Pika Nogavička v Štandrežu;
2. otroci, ki so obiskovali otroški vrtec Sonček (ul.Max Fabiani, v južnem delu Gorice) in ki imajo brate ali
sestre v osnovni šoli Frana Erjavca v Štandrežu ;
3. otroci iz vrtca Sonček:
• ki so italijanski državljani in so slovensko govoreči;
• ki so italijanski državljani in eden od staršev govori z otrokom slovensko;
• ki so italijanski državljani in so italijansko govoreči;
• vsi ostali
4. otroci ostalih otroških vrtcev slovenske Večstopenjske šole ;
5. otroci, ki obiskujejo slovenske otroške vrtce v goriški pokrajini;
6. otroci slovenskih družin, ki niso bili vključeni v italijanski šolski sistem;
7. vsi ostali.
V primeru visokega vpisa učencev na osnovne šole, kjer so objektivni razlogi za prostorsko stisko (OŠ Župančič,
OŠ Abram) je Zavodni svet sklenil še naslednje kriterije:
Prednost bo dana otrokom,
1. ki so obiskovali vrtec v neposredni bližini šole, ki jo nameravajo izbrati;
2. s stalnim bivališčem v kraju, kjer so si šolo izbrali, katerih starša sta manjšinca ali eden on staršev je
manjšinec;
3. ki so obiskovali kakšen drug vrtec v območju našega ravnateljstva;
4. ki imajo brate in sestre v bljižnjem vrtcu;
5. vsi ostali.
SREDNJA ŠOLA
Kriteriji za sprejem učencev v 1. razred srednje šole:
- učenci, ki so obiskovali osnovno šolo te Večstopenjske šole;
- učenci, ki so obiskovali bližnje šole s slovenskim učnim jezikom;
- učenci, ki so obiskovali šole s slovenskim učnim jezikom v drugih pokrajinah;
vsi ostali učenci.

Ravnatelj
dr. Elisabetta KOVIC
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