KRITERIJI ZA VPIS V 1. razred OSNOVNE ŠOLE V Š.L. 2018/19

Kriteriji za sprejem vpisov v prvi razred osnovnih šol:

OTON ŽUPANČIČ – JOSIP ABRAM – ALOJZ GRADNIK in LUDVIK ZORZUT so sledeči:
prednost imajo otroci s stalnim bivališčem v kraju, kjer se nahaja OŠ in/ali otroci, ki so obiskovali otroški
vrtec v kraju, kjer se nahaja OŠ;
otroci, katerih bratje ali sestre že obiskujejo isto osnovno šolo za katero starši prosijo vpis;
otroci ostalih otroških vrtcev slovenske Večstopenjske šole v Gorici;
otroci, ki obiskujejo slovenske otroške vrtce v goriški pokrajini;
otroci, ki niso bili vključeni v italijanski šolski sistem.

Kriteriji za sprejem vpisov v prvi razred osnovne šole FRAN ERJAVEC:
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 ne več kot 20 otrok
za en sam razred. Za razred z 20 otroki veljajo spodaj navedeni kriteriji:
prednost imajo otroci, ki so obiskovali otroški vrtec Pika Nogavička v Štandrežu;
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;
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
otroci ostalih otroških vrtcev slovenske Večstopenjske šole ;
otroci, ki obiskujejo slovenske otroške vrtce v goriški pokrajini;
otroci slovenskih družin, ki niso bili vključeni v italijanski šolski sistem;
vsi ostali.

KRITERIJI ZA SESTAVO PRVIH RAZREDOV IN ODDELKOV V OSNOVNI ŠOLI

V glavnem je sestava prvih razredov vezana na vpise, saj se otroke, v primeru, da je število vpisov v
posamezno šolo večje od tistega, ki je predvideno za sestavo razreda, preusmerja v bližnje šole. Šele, ko se
izkaže, da je to nemogoče, se ustanovi vzporeden razred.
V takih zelo omejenih primerih so kriteriji za delitev in sestavo prvih razredov naslednji:
enakomerna porazdelitev dečkov in deklic;
enakomerna porazdelitev učencev slovenskega in italijanskega maternega jezika;
enakomerna porazdelitev učencev, ki prihajajo iz istega vrtca ali občine; v razredu naj bo vsaj en učenec iz
posamezne skupine ali vsi iz iste skupine, če so največ trije;
da bi zagotovili heterogenost kognitivnih kompetenc in odnosov pri sestavi prvih razredov, bomo upoštevali
mnenja vzgojiteljic in morebitna navodila psihopedagoške ekipe glede na stopnjo doseženih kompetenc ter
osebnostnih in vedenjskih značilnosti posameznih otrok;
-problematični primeri bodo enakovredno porazdeljeni po razredih;
v oddelkih, ki imajo isto skupino učiteljev, smejo učitelji zamenjati učence iz enega razreda v drugi razred,
upoštevajoč kvalitetno ravnovesje in didaktično funkcionalnost razreda. O utemeljeni zamenjavi morajo biti
predhodno obveščeni ravnatelj in starši;
vključitev v drugi, tretji, četrti in peti razred ali nove vključitve učencev v teku šolskega leta določa ravnatelj
na podlagi mnenja zainteresiranih razrednih učiteljev.
Za učence, ki iz drugih šol ali iz vzporedih razredov zaprosijo za prepis, se upošteva naslednje kriterije:
preverjanje, na podlagi vlog družin, razpoložljivih prostih mest na posameznih šolah;
vključitev učenca glede na morebitno specifično problematiko v za to najbolj primeren razred, ob
upoštevanju morebitnih že obstoječih problematičnih situacij na posameznih šolah in na podlagi mnenja
zainteresiranih razrednih učiteljev.

KRITERIJI ZA SESTAVO PRVEGA RAZREDA V OSNOVNI ŠOLI FRANA ERJAVCA
Kriteriji za sprejem vpisov v prvi razred osnovne šole FRAN ERJAVEC:
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 ne več kot 20 otrok
za en sam razred. Za razred z 20 otroki veljajo spodaj navedeni kriteriji:
prednost imajo otroci, ki so obiskovali otroški vrtec Pika Nogavička v Štandrežu;
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;
otroci iz vrtca Sonček:
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
otroci ostalih otroških vrtcev slovenske Večstopenjske šole ;
otroci, ki obiskujejo slovenske otroške vrtce v goriški pokrajini;
otroci slovenskih družin, ki niso bili vključeni v italijanski šolski sistem;
vsi ostali.

