
OSNOVNA ŠOLA HUDINJA         Mariborska c. 125, 3000 Celje, SLOVENIJA 

Od vsakega učenca, ki se bo vpisal na našo šolo, pričakujemo, da bo kar najbolje izkoristil svoje sposobnosti. 

Prepričani smo, da upravičeno. 

Smo šola kvalitetnega pouka, številnih obšolskih in prostočasnih aktivnosti ter urejenega, za učenje spodbudnega okolja.   Spoštovani starši, tudi v letošnjem šolskem letu boste lahko starši preko svetovnega spleta vpogledali v ocene za vašega otroka, prav tako pa boste preko tega sistema prejemali občasna obvestila posameznih učiteljev ter splošna obvestila, oddajali pa boste tudi različne prijavnice, za katere vas bomo občasno prosili.  Starši, ki želite dostop do E-redovalnice, morate izpolniti spodnjo izjavo in jo podpisano vrniti svojemu razredniku. Po prejemu vam bomo aktivirali račun za dostop. Za enega učenca lahko omogočimo en račun. Če želita imeti oče in mati ločen dostop, je potrebno za vsakega starša izpolniti ločeno izjavo. Brez podpisane izjave lahko starši vpogledate samo v splošna obvestila. Storitev je za starše brezplačna.  IZJAVA Spodaj podpisani _______________________________________________________ oče/mati _________________________________________,                                                                                                                     priimek in ime starša                                                                                                                                                       priimek in ime učenca ki bo v šolskem letu obiskoval ________________ razred, želim, da mi Osnovna šola Hudinja omogoči dostop do                                                                                                                                razred E-redovalnice. S podpisom jamčim, da bom s podatki ravnal skrbno in jih ne bom zaupal nepooblaščenim osebam                         ali institucijam.  Prav tako soglašam, da šola za potrebe delovanja E-redovalnice uporabi nekatere osebne podatke učenca (ime, priimek, razred, EMŠO.      V Celju, __________________________________________      Podpis staršev: _______________________________________________________ 
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