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… v ši rna prostranstva neznanega vstopamo z  znanjem in odgovornim ravnanjem  
 

Obvestilo staršem o izvedbi 1. roditeljskega sestanka    Datum: 8.9.2020                 

  

Spoštovani starši, veselo in uspešno smo vkorakali v novo šolsko leto 2020/21.  

 

Začetek šolskega leta je povezan tudi z novimi informacijami  vezanimi na tekoče šolsko leto.  

Zavedamo se občutljivih  epidemioloških razmer v tem obdobju, zato si še posebej prizadevamo za  

ustvarjanja varnega okolja in čim boljše sodelovanje z vami.   

Ker izvajamo pouk in ostale aktivnosti v šoli z upoštevanjem priporočil in ukrepov za ohranjanje 

zdravja posameznika in vseh nas, bodo tudi naša sodelovanja z vami spoštovani starši, prilagojena 

možnostim izvedbe.  

Tako bo letošnji 1. roditeljski sestanek  potekal drugače kot v prejšnjem šolskem letu in  v upanju, da 

ohranimo dobre stike ter medsebojno sodelovanje, ne glede na spremenjene okoliščine.  

 

Razredniki bodo izvajali oddelčne  roditeljske sestanke (od 2.-9razeda) NA DALJAVO.  

Pred napovedanim terminom roditeljskega sestanka za posamezen razred, vas bodo razredniki 

kontaktirali in  podali  morebitna potrebna navodila za vzpostavitev sodelovanja preko video sistema  

 

Izjemoma, za  starše  učenk in učencev prvega razreda , bo roditeljski sestanek  organiziran v šoli  in 

sicer v torek, 15.9.2020 ob 16. uri v šolski telovadnici.  

 

Termini za oddelčne (od 2.- 9. razreda)  roditeljske sestanke NA DALJAVO so: 

Razred 

 

Dan,datum Ura 

2.a sreda,16.9.2020 16.00 

3.a sreda,16.9.2020 17.30 

4.a četrtek,17.9.2020 17.00 

5.a četrtek,17.9.2020 16.00 

6.a torek,15.9.2020 17.30 

7.a torek,15.9.2020 17.30 

8.a sreda,16.9.2020 16.30 

9.a torek,15.9.2020 16.00 

 

Razredniki vas bodo seznanili z najpomembnejšimi organiz acijskimi in drugimi vzgojno- 

izobraževalnimi aktivnostmi za posamezen razred.  

 

Vse ostale informacije vezane na organizacijo našega šolskega in drugega  dela bodo  proti koncu 

meseca  septembra dostopne  na naši spletni strani šole  v naslednjih dokumentih:  

 Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta 2019/20  

 Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21.  

 Vodnik za starše 2020/21, ki je pripravljen posebej za vas.  

Za morebitna vprašanja, odgovore, pojasnila, smo vam na voljo . Naši kontakti so prav tako na voljo  v 

omenjenih dokumentih šole.  

 

Prosimo vas tudi, da skrbite na varnost otrok v cestnem prometu in upoštevate prometni režim v 

okolici  šole.  

 

V upanju na uspešno medsebojno sodelovanje  in z željo, da vsi ostanemo zdravi, vas prav lepo  

pozdravljam.  

 

Ravnateljica Sabina Juhart 

 


