
Drage učenice i učenici, poštovane učiteljice i učitelji, dragi roditelji! 

 

Još jedna školska godina je pred nama. Ovu pedagošku godinu započinjemo u izmijenjenim uvjetima zbog 

pandemije virusa COVID-19. Svjesni smo činjenicama da u tim uvjetima neće biti nimalo lako učiteljima niti 

učenicima. Svaki početak nove školske godine, a posebno ova predstavlja izazov i potrebu da budemo još bolji, 

marljiviji i kreativniji kako bismo ostvarili cilj, a to je obrazovni, uspješni i zadovoljni mladi ljudi.  

Ostvarenje toga cilja moguće je jedino međusobnom tolerancijom i suradnjom svih karika koje sudjeluju u radu 

odgojno-obrazovnih institucija, od obitelji i učenika pa do svih zaposlenika u školama i javno upravnim tijelima.  

Općina Mihovljan maksimalno se trudi ulagati  u obrazovanje, svjesna činjenice da  vodeći brigu za djecu i mlade 

od najranije dobi, stvara uvjete za bolju i sretniju budućnost. 

Nastavnicama i nastavnicima na početku ove godine želim zahvaliti na dosadašnjem trudu i predanosti. Ova godina 

uz standardne izazove, postavljena su i neka nova, s kojima se do ove godine na sreću nismo susreli. Vaša uloga 

je od iznimnog značaja, jer djeca i mladi od vas dobivaju potrebne vještine i znanja da za sebe stvore bolju 

budućnost te time pridonesu boljitku i razvoju našeg društva.  

Dragi prvašići, i pred vama je jedno novo vrijeme koje će biti puno izazova, ali i prelijepih trenutaka. Želim vam da 

budete marljivi i vrijedni, da učite ali i da se igrate sa prijateljima. Budite oprezni sudionici u prometu. 

Svim vozačima upućujem apel da budu oprezniji u prometu, da imaju na umu sigurnost naših najmlađih. 

Dragi roditelji, vaša je uloga također važna, jer ste vi ti koji ćete svojem djetetu omogućiti potporu u ovim novim 

uvjetima.  

Također, želim naglasiti da se svi zajedno pridržavamo propisanih epidemiološkim mjera, da zajedničkim snagama 

učinimo školu mjestom gdje se s radošću boravi i radi. 

Sa željom da ostvarimo sve naše planove, da se postignu što bolje ocjene i izuzetni rezultati u znanju,  želimo 

svima uspješan početak nove školske godine! 
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