
           

 

 

Limbuš, 28. 1. 2021 

 

Dragi bodoči prvošolci, spoštovani starši! 

 

Veseli nas, da ste tudi vi tisti, ki ste na našem seznamu za vpis v 1. razred v šolskem letu 2021/2022. 

Ker smo, glede na epidemiološke razmere, še zmeraj prisiljeni delati od doma in na drugačen način, 

kot smo bili vajeni delati z otroki in starši doslej, se na vas obračamo preko klasične pošte.  

Pomemben podatek, ki vam ga sporočamo, je ta, da bodo vpisi v 1. razred za bodoče prvošolce 

potekali v prvi polovici meseca februarja 2021, natančneje od 9. do 11. 2. 2021, in sicer v prostorih 

OŠ Rada Robiča Limbuš. Vabilo za vpis vašega otroka v 1. razred je priloženo v kuverti. Ob vpisu vas 

prosimo za upoštevanje higienskih in zdravstvenih priporočil ter uporabo obrazne maske. Vpisa 

otroka naj se udeleži le ena odrasla oseba, predlagamo, da otroci ne prihajajo z vami, saj ob vpisu 

njihova prisotnost ni potrebna. Na vabilu sta navedena točna ura in čas, zato vas vljudno prosimo, da 

se navedenega termina držite, da bodo vpisi vseh otrok lahko potekali brez zapletov.  

Ob prihodu vas prosimo, da pozvonite na zvonček na okenski polici ob vhodu v šolo. V šolo boste 

starši vstopali posamično, zato na vpis pridite točno. Zaradi epidemioloških razmer vas vljudno 

prosimo, da se svojega določenega termina držite, v kolikor pa na omenjeni termin res izjemoma ne 

morete priti, vas prosimo, da nas kontaktirate preko e-mail naslova: maja.fercic@guest.arnes.si  

Ker smo doslej za bodoče prvošolce in starše zmeraj pripravili tudi delavnico ter predavanje v 

prostorih šole, trenutno pa nam je to onemogočeno, smo tokrat za vas pripravili predstavitev šole in 

dejavnost za otroke kar preko spleta. Na šolski spletni strani  https://www.oslimbus.si/ smo v zavihku 

Učenci/Bodoči prvošolci/Šola se predstavi pripravili aktivno povezavo, pri čemer vas skupaj z vašim 

otrokom vabimo k ogledu iz udobnega naslonjača.  

 

Zaenkrat vam želimo vse dobro, veliko zdravja in moči za vsakodnevne izzive, hkrati pa iskrice v očeh 

ter upanje v varno prihodnost. 

 

Se vidimo na vpisu v mesecu februarju 2021. 

 

S spoštovanjem, 

 

Šolska svetovalna služba:      Vodstvo šole: 

mag. Maja Ferčič, univ. dipl. soc. ped.     Mojca Kirbiš, univ. dipl. psih. 
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