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Lipnica, 27. 5. 2019 

Št.: 292 

VABILO ZA STARŠE BODOČIH PRVOŠOLCEV 

 

 

Vabimo vas na roditeljski sestanek, ki bo v torek, 4. 6. 2019, ob 18.00 na matični šoli v Lipnici 

v učilnici 1. razreda. 

 

Dnevni red sestanka: 

 Predstavitev 1. razreda, učbenikov in šolskih potrebščin. Na sestanku boste dobili 

seznam učbenikov in šolskih potrebščin za 1. razred. 

 Kaj pričakujemo od učencev na začetku 1. razreda? 

 Predstavitev angleškega jezika v 1. razredu. 

 Šolska prehrana, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, prevoz. 

 Dobili boste tudi Potrdilo o vpisu v 1. razred OŠ za vašega bodočega prvošolca. 

 

V prilogi pošiljamo obrazce (Prijava učenca na neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. 

razredu, Prijava učenca na šolsko prehrano, Izvaja staršev za spremstvo prvošolcev) in prosimo, 

da jih izpolnjene prinesete na roditeljski sestanek. Na morebitna vprašanja glede vsebine 

obrazcev bomo odgovorili na sestanku. 

 

Prosimo, da za otroke, ki imajo alergije ali druge dietne 

posebnosti, prinesete zdravniško potrdilo in navodila za 

prehrano (seznam prepovednih in dovoljenih živil). 

Samo tako bomo zanje v šoli lahko zagotovili ustrezno 

prehrano. 

  

 

 

 

Veselimo se ponovnega srečanja z vami! 

 

 

 

mag. Katja Nastran, univ. dipl. psih.                                                                   Zdenka Varl, prof. 

Šolska svetovalna delavka                                                                                         Ravnateljica 
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Lipnica, 27. 5. 2019 

Št.: 292 

VABILO ZA STARŠE BODOČIH PRVOŠOLCEV 

 

 

Vabimo vas na roditeljski sestanek, ki bo v torek, 4. 6. 2019, ob 16. 30 na podružnični šoli 

Ovsiše v učilnici 1. razreda. 

 

Dnevni red sestanka: 

 Predstavitev 1. razreda, učbenikov in šolskih potrebščin. Na sestanku boste dobili 

seznam učbenikov in šolskih potrebščin za 1. razred. 

 Kaj pričakujemo od učencev na začetku 1. razreda? 

 Predstavitev angleškega jezika v 1. razredu. 

 Šolska prehrana, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, prevoz. 

 Dobili boste tudi Potrdilo o vpisu v 1. razred OŠ za vašega bodočega prvošolca. 

 

V prilogi pošiljamo obrazce (Prijava učenca na neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. 

razredu, Prijava učenca na šolsko prehrano, Izvaja staršev za spremstvo prvošolcev) in prosimo, 

da jih izpolnjene prinesete na roditeljski sestanek. Na morebitna vprašanja glede vsebine 

obrazcev bomo odgovorili na sestanku.  

 

Prosimo, da za otroke, ki imajo alergije ali druge dietne 

posebnosti, prinesete zdravniško potrdilo in navodila 

za prehrano (seznam prepovednih in dovoljenih živil). 

Samo tako bomo zanje v šoli lahko zagotovili ustrezno 

prehrano. 

 

 

 

 

Veselimo se ponovnega srečanja z vami! 

 

 

 

mag. Katja Nastran, univ. dipl. psih.                                                                   Zdenka Varl, prof. 

Šolska svetovalna delavka                                                                                         Ravnateljica 

 


