
Vabilo
Spoštovani starši,

bliža se čas vpisa Vašega otroka v prvi razred osnovne šole.

Predvideni datumi vpisa v prvi razred na šoli so:

    -  v torek, 23. februarja 2021, od 8. do 14. ure, 

    -  v četrtek, 25. februarja 2021, od 13. do 17. ure in
    -  v petek, 26. februarja 2021, od 8. do 14. ure.

Otroka vpišete v šolo v šolskem okolišu, kjer prebivate. Prijavljeni ste v 
gravitacijskem območju Osnovne šole Mladika, zato Vas vabimo, da 
vpišete otroka na našo šolo. 

       Vpis v prvi razred za šolsko leto 2021/22

Letos Vas zaradi epidemije ne moremo povabiti v šolo pred vpisom, 
zato pa Vas vabimo, da si ogledate na šolski spletni strani 
( ) predstavitev, ki smo jo posebej pripravili za Vas.http://mladika.si

    -  v ponedeljek, 22. februarja 2021, od 8. do 14. ure,

Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v letu 2021 dopolnili šest let (rojeni 
leta 2015). Na vpis prinesite na vpogled otrokov uradni dokument. 

    -  v sredo, 24. februarja 2021, od 13. do 17. ure,

Lepo vabljeni. 
Ravnatelj:

 Bogomir Širovnik
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Žnidaričevo nabrežje 1, 2250 Ptuj
Telefon: 02 787 61 30
Splet: http://www.mladika.si
E-pošta: info@mladika.si

TEMELJNE 

VREDNOTE ŠOLE

•  znanje

•  spoštovanje

•  odgovornost 

•  strpnost

•  humanost

•  doslednost

•  ustvarjalnost

•  zdrav način življenja

•  ekološka osveščenost



DEJAVNOSTI IN USPEHI ŠOLE

•  sodobne oblike in metode dela

•  vključevanje v projekte

•  sodelovanje na številnih natečajih

•  tekmovanja v znanju in športu

•  šole v naravi, brezplačni tečaji, tabori

•  prireditve za širšo javnost

•  mednarodno sodelovanje in 

   izmenjave učencev
 

•  sodobno opremljena šola z učili in

    učnimi pripomočki

• Z drava šola, Eko šola, Kulturna šola, 
    eTwinning šola, certifikat Podari življenje  
   in Erasmus+ 
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