
 
 
 
 
 

 
 

 

DRAGA PRVOŠOLKA, DRAGI PRVOŠOLEC! 

 

  TVOJE UČITELJICE IN NOVI PRIJATELJI 

TE ŽE NESTRPNO PRIČAKUJEMO. 

 

VABIMO TE, DA PRIDEŠ V ŠOLO V SPREMSTVU 

STARŠA/EV, V ČETRTEK, 1. 9. 2022, OB 9.30 URI.  

 

S SEBOJ PRINESI ŠOLSKE COPATE. 

VESELIMO SE SREČANJA S TEBOJ. 

 

TVOJE UČITELJICE IN RAVNATELJ MITJA VIDOVIČ 

 

 

 

  



Dragi starši prvošolcev OŠ Hajdina 
 
Prepričani smo, da ste poletje skupaj z vašimi prvošolčki preživeli lepo - doživeto, 
radostno, aktivno in radovedno. Končno je nastopil čas, da vas lahko povabim na 
pričetek našega skupnega devetletnega druženja, na 
 
 

PRVI ŠOLSKI DAN v šolskem letu 2022/23 – 1. SEPTEMBER 
 

 
Pričakali vas bomo ob 9.30. Druženje bo trajalo do 11.00.  
 
Učence bodo prvi dan polega učiteljev pričakali tudi gospod župan, mag. Stanislav Glažar, naš 
policist, g. Igor Levstik, ter predsednik SPVCP, g. Slavko Burjan.  
 
Ne pozabite na šolske copate za učence. Prvi šolski dan ste starši povabljeni v šolo s svojimi 
otroki. Učence bo čakala malica, prvi dan kosila in varstva še ne bo.  
 
Hkrati bi vam podal še nekaj dodatnih informacij: 
 
Z veseljem vam sporočam, da letošnje šolsko leto pričenjamo brez posebnih zdravstvenih 
ukrepov, še naprej pa bomo skrbeli za prezračevanje, umivanje rok. Seveda prihajamo v šolo le, 
če smo zdravi. V skladu z odlokom vlade z dne 26. 8. 2022 se v primeru simptomov, značilnih za 
Covid -19, priporoča uporaba samotestiranja v domačem okolju s pomočjo HAGT testov, ki jih (do 
10) lahko brezplačno prejmete v lekarni. 
 
Veseli smo, če nas starši pridete obiskat v šolo na govorilno uro, sestanek, prireditev… še vedno 
pa vas prosimo, da vsakodnevno na učence počakate zunaj (razen prvošolci prvi dan). 
Telefonske številke za prevzem učencev so zapisane na vhodih. 
 
Letos bo 1. septembra v šolo vstopilo kar 312 učencev v 18 oddelkih, od tega kar 36 
prvošolcev. Veselimo se prav vsakega izmed vas! 
 
Tudi letos smo med poletjem bili aktivni in prenovili in posodobili nekaj prostorov, med drugim 
tudi zbornico in upravne prostore, da bo naše vsakdanje delo čim lažje in učinkovitejše. Ob 
posodobitvi alarmnega sistema smo z namenom varovanja premoženja šole, učencev in 
zaposlenih ter z namenom nadzora vstopov in izstopov v šolo, namestili videonadzor (pri vstopu in 
izstopu iz šole ter okolici, v garderobah, ki služijo za odlaganje vrhnjih oblačil in obutve ter na 
hodnikih šole). Vpogledi v videonadzor bodo s strani za to pooblaščenih oseb v skladu s 
pravilnikom, ki je objavljen na spletni strani šole, opravljeni samo v primerih, ko bo to potrebno in 
se bo o tem vodila evidenca. Prosim vas, da izpolnite izjavo, da ste seznanjeni z izvajanjem 
videonadzora na OŠ Hajdina. Izjavo bodo učenci prejeli 1. šolski dan. 
 
Prav tako boste prvi šolski dan prejeli še nekaj drugih izjav in obrazcev, prosimo vas, da jih čim 
prej izpolnite in vrnete razrednikom v petek, 2. 9. 2022 (Soglasje o obdelavi podatkov, Prijava v 
dejavnosti razširjenega programa (RaP), izjava - Šolski sklad, Izjava o uporabi trampolina (novi 
učenci).  
 
Na novo šolsko leto smo v kolektivu OŠ Hajdina pripravljeni z novimi znanji, nadaljujemo pa z 
vsemi projekti, ki smo jih pričeli v lanskem letu. (poskus ZRSŠ - Uvajanje tujega jezika v 
obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa,  Erasmus+,…). 
 



Nadaljujemo s prioritetnimi nalogami, ki smo si jih zadali že v lanskem šolskem letu:  
 
- senzibilnost učiteljev pri delu z učenci s čustveno-vedenjskimi težavami 
- učenje na prostem 
- razvijanje vseživljenjskih znanj, prečnih veščin, podjetnosti, inovativnosti. 
 
V preteklem šolskem letu smo zaznali tudi trend zmanjšanja gibalnih sposobnosti učencev, zato v 
letošnjem letu dodajamo prioritetno področje: 
 
- krepitev znanj in kompetenc učencev na področju gibanja in zdravja za dvig gibalnih 
sposobnosti učencev.  
 
Dragi starši, želimo si veliko dobrega in uspešnega sodelovanja, v dobro naših otrok, vseh nas, 
naše šole in našega kraja! Bodimo ponosni, kdo smo in od kod smo! 
 
Z veseljem vas pričakujemo! 
 
V imenu kolektiva OŠ Hajdina z vrtcem, 
 
Mitja Vidovič, ravnatelj  
 
 
V priponki so: 
- priporočila za prvi šolski dan, 
- vozni red – prvi šolski dan, 
- urnik odmorov in prehrane. 
 
 
 
 


