Cerklje na Gorenjskem, 27. 1. 2022

Spoštovani starši bodočih prvošolcev,
rojenih v letu 2016
Prišel je čas vpisa vašega otroka v 1. razred osnovne šole. Zavedamo se, da je to za vašo družino
posebno doživetje. Zaradi velikega števila okužb s COVID-19 je še vedno priporočeno omejeno
gibanje in druženje v manjših skupinah. Vpis želimo izpeljati za vse najbolje, zato smo se tudi
letos odločili za malo drugačen način kot v preteklih letih, v skrbi za ohranjanje zdravja in
dobrega zdravstvenega stanja nas vseh.
V prilogi vam pošiljamo dokumente, ki so potrebni za vpis vašega otroka v prvi razred. Prosimo
vas, da jih pazljivo preberete, skrbno izpolnite, oba starša podpišeta, vložite v priloženo
ovojnico z naslovom naše šole in jo po pošti vrnete najkasneje do 11. 2. 2022. Lahko jo vržete
tudi v šolski poštni nabiralnik (desno od glavnega vhoda v šolo). Priložena je tudi publikacija,
to pa obdržite in preberite. Več o vpisu lahko preberete na spletni strani naše šole (zavihek
svetovalna služba).
V kolikor imate kakšno vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem dokumentov lahko pokličete na šolo
svetovalno službo tel.: 04/25 26 016, 04/25 26 020 ali v tajništvo 04/25 26 010 v dopoldanskem
času.
V četrtek, 3. 2. 2022 ob 18. uri bomo organizirali roditeljski sestanek preko Zoom-a in sicer
po povezavi: https://arnes-si.zoom.us/j/3120130253.
Takrat vam želimo predstaviti postopek vpisa otrok v prvi razred. Čas želimo nameniti tudi
pogovoru z vami oz. odgovarjati na vaša vprašanja, saj vemo, da jih je ob vpisu otroka v šolo,
zlasti če je to prvi otrok v družini, ki se vpisuje v šolo, veliko.
Predvidoma v mesecu juniju bomo vas in vašega otroka povabili na skupno srečanje v šolo,
vam na kratko predstavili našo šolo, z njo povezane dejavnosti in vas seznanili z delom v prvem
razredu. Do takrat bomo natisnili vpisne liste in vas prosili, da jih podpišete.
Upamo in želimo, da razumete našo skrb.
V želji na čimprejšnje srečanje v šoli vas lepo pozdravljamo.
mag. Boštjan Mohorič,
ravnatelj

