
 
_________________________OŠ Velika Dolina__________________________ 
 

Datum: 10. februar 2015 
 
SPOŠTOVANI STARŠI! 
 
V petek , 13. 2. 2015, in v soboto, 14. 2. 2015, bodo po vsej Sloveniji na vseh srednjih šolah organizirani 
INFORMATIVNI DNEVI. Praviloma so v razpisih predvidene predstavitve srednješolskih programov na 
posameznih šolah dopoldne ob 9.00 in popoldne ob 15.00, v petek, in v soboto, dopoldne ob 9.00. Prostor 
predstavitve boste našli povsem enostavno, saj vas bodo na šolah pričakali dijaki in vas usmerjali naprej. 
Istočasno potekajo tudi celodnevne predstavitve dijaških domov, v katere vas običajno tudi usmerijo srednje 
šole po koncu njihovega programa. 
Svetujem vam, da si za ta dan vzamete čas in spremljate svojega otroka na ogled programa in šole, ki jo 
trenutno izbira ali na ogled več šol, če se o tem pogovarjate doma. Starši pogosto vidimo šolo še v nekoliko 
drugačni luči kot naši otroci, tako je predstavitev lahko v veliko pomoč pri poklicni odločitvi,  pred katero 
so devetošolci. Seveda je petek, 13.2.2015, pouka prost dan za učence 9.r. osnovnih šol.  
 
Lep pozdrav! 
 

      Svetovalna delavka: 
        Biserka Čančer 
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