
 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE PRVOŠOLCEV  
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 
Spoštovani starši! 
 
Šola ima svoj delovni ritem, ki mora biti kar se le da usklajen z življenjskim ritmom staršev in 
otrok. Da bomo ta cilj lažje in čimboljše dosegli, vas prosimo, da odgovorite na sledeča 
vprašanja. Vaši odgovori bodo za nas pomembne informacije za načrtovanje dela in življenja 
naše šole. 
Za vaše sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo. 
 
 
IME IN PRIIMEK OTROKA: …………………………………………………………………  
 
VRTEC, ki ga obiskuje in ime skupine: ……………….………………………………… 
 
DOMAČI NASLOV: …………………………………………………………………………..  
 
 
PRIHOD OTROKA V ŠOLO 
1. Kako bo vaš otrok prihajal v šolo? 
 a) Pripeljali ga bomo z lastnim prevozom. 
 b) Pripeljali ga bomo z javnim prevozom. 
 c) Peš ob spremstvu. 

e) S šolskim kombijem  (Relacija: ………….……………… Prevoznik:………..……………..) 
f) S šolskim avtobusom (Potrebno bo spremstvo učiteljice oz. vzgojiteljice od avtobusne 

postaje do šole -    DA         NE    ) 
 

2. Kdo bo vašega otroka spremljal v šolo? 
a) V šolski prostor ga bo pripeljal eden od staršev. 
b) Otroka bo pripeljala v šolske prostore druga odrasla oseba in sicer …………………….... 
c) Otroka bo pripeljal v šolo starejši brat oz. sestra (starost nad 10 let). 
 

3. Ali Vas v zvezi s potjo otroka v šolo karkoli posebej skrbi?  
    ……………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………….. 
 
ODHOD OTROKA IZ ŠOLE 
4. Kako bo vaš otrok odhajal iz šole domov? 

a)  Ponj bomo prišli z lastnim prevozom. 
b)  Z javnim prevozom v spremstvu. 
c)  Peš ob spremstvu. 
e)  S šolskim kombijem. 
f) S šolskim avtobusom (Potrebno bo spremstvo učiteljice oz. vzgojiteljice od šole do 

avtobusne postaje -    DA         NE    ) 
 

5. Kdo bo vašega otroka odpeljal iz šole domov? 
a)  Po otroka bomo prihajali starši. 
b)  Po otroka bo prihajala druga odrasla oseba in sicer ………………………………. 
c)  Otroka bo spremljal iz šole domov starejši brat oz. sestra (starost nad 10 let). 
 



 
 

PREHRANA                                                 
   

8. Ali bo vaš otrok imel v šoli kosilo? 
 

a) DA             b) NE  
 
9. Ali bo vaš otrok imel v  šoli popoldansko malico ob 14.30 uri?  
 

  a) DA             b) NE 
 

Prosimo vas, da v zvezi s prehrano zapišete posebne želje in potrebe, vezane na 
zdravstvene posebnosti vašega otroka! 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

DODATNI PODATKI 
 
10. V kolikor šolo že obiskuje kateri od vaših starejših otrok, prosimo, da zanje  

vpišete podatke (ime in priimek, razred), zaradi evidence in lažje obdelave    
podatkov. 

 
     ………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………..   
 
 

 
 
 
 
 
 

Datum:                                                                                     Podpis staršev: 
_______________                                                                  ___________________ 


