Spoštovani starši!

Bliža se čas vpisa bodočih prvošolcev. V obvestilu vas seznanjamo z vsemi pomembnimi
informacijami.
Vpis otrok v 1. razred Osnovne šole Božidarja Jakca, za šolsko leto 2021/2022 bo
v torek, sredo, četrtek in petek, od 9. 2. 2021 do 12. 2. 2021.
Zaradi epidemiološke situacije smo se odločili za vpis na daljavo.
Informacije v skladu z zakonodajo glede vpisa najdete na naši spletni strani.
V kolikor imate še kakšno vprašanje ali so še kakšne nejasnosti glede vpisa, lahko pošljete vprašanje
na elektronski naslov vida.rozanc@osbj.si ali pokličete na tel. št. 040 530 700 (4. in 5. 2. ter v dneh v
času vpisa, med 8. in 12. uro).
Delno že izpolnjene vpisne liste, nekaj obrazcev, ki jih potrebujemo za lažjo organizacijo pouka v
naslednjem šolskem letu in zgibanko, vam pošiljamo po pošti.
Prosim preglejte, če so podatki na vpisnem listu pravilni in izpolnite rubrike, ki so prazne. Napišite
tudi vaš elektronski naslov, da se bomo lahko srečali preko ZOOMa, v kolikor ne bo kmalu možno, da
bi imeli sestanek v šoli. Vpisni list obvezno tudi podpišite (zaželen podpis obeh staršev).
Ostale obrazce (Predlog za odložitev šolanja, Vlogo za vpis otroka na našo šolo iz drugega okoliša,
Obvestilo šoli o prepisu na drugo šolo, …) najdete na spletni strani šole.
Prosimo, da izpolnjen in podpisan vpisni list in ostale obrazce vrnete v šolo med 9. in 12. 2. 2021.
To lahko storite tako, da jih:
• pošljete po pošti na naslov OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana, s pripisom
Vpis v 1. razred.
• Če jih imate možnost skenirati, lahko pošljete tudi v elektronski obliki na elektronski naslov:
vpis1razred@osbj.si
•

Tretja možnost je, da jih lahko vrnete osebno. Na polici, na zunanji strani okna v tajništvu, bo
vsak dan v času vpisa (med 7. in 13. uro) nabiralnik, v katerega lahko daste ovojnico.

Skupaj z otrokom lahko rešite kviz, ki ga boste našli na spletni strani na tej povezavi:
https://forms.gle/kjPqGT3jD65SMqW29

Lepo vas pozdravljam

ravnateljica
Nataša Krajnčan

