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ZAPISNIK:  1. roditeljskega sestanka 1.A razreda 
  11.9.2008,  ob 17. uri 
  V učilnici 1.a razreda 
 
 
Prisotni: 15 staršev 
 
Odsotni: Straši Ivone Milenković 
 
Dnevni red:   1. Vzgojni načrt 
  2. Vhod v šolo 
  3. Organizacija JV in OPB 
           4. Predstavitev razreda in učiteljic 
  5. Pouk in predmetnik 
  6. Varna pot v šolo 
  7. Hišni red 
  8. Prehrana 
  9. Svet staršev 
  10. Razno 
 
 
 
  
AD 1.  Ravnatelj je v večnamenski dvorani  predstavil vzgojni načrt in postopkovnik. V 

razredu so starši, razdeljeni v štiri skupine, odgovarjali na vprašanja, ki so se 
nanašala na prej omenjeno predavanje. 
Sklep: Starši so postopkovnik podprli in izrazili željo po čimprejšnjem in čim bolj 
striktnem izvajanju. 
 

 
AD 2. Ravnatelj je staršem povedal, da so stranska vrata zjutraj odprta od 6.00 do 7.30, 
od   

7.30 do 8.00 bo pri vratih varnostnik prvošolcem in njihovim staršem odpiral 
vrata. Prihod po otroke pa je striktno skozi glavni vhod. Starši so kasneje v 
razredu postavili nekaj vprašanj o smiselnosti popoldanskega prihoda skozi 
stranska vrata, zato sem jim razložila namen stranskega vhoda. 
Sklep: Dogovor bodo spoštovali. 

 
AD 3. Učiteljici Tadeja Murn in Eva Ambrož sta na kratko predstavili potek dela v JV in  

OPB. Neka mama se je pritožila, da informacije med učiteljicami ne krožijo 
zadovoljivo. Pojasnili smo ji, da je informacij preveč, da bi vse učiteljice vedele 
prav vse. Učiteljica Eva Ambrož je starše posebej opozorila na prihod po otroke, 
ki naj jih čakajo pred razredom in naj ne vstopajo v razred in s tem motijo delo. 
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Sklep: Učiteljice se bomo trudile za čim boljše prehajanje informacij od ene k 
drugi. Starši pa bodo spoštovali željo po nemotenju dejavnosti ob prihodu po 
otroke. 

 
AD 4. Staršem sem številčno predstavila razred in vse štiri učiteljice, ki bomo z 
njihovimi         
 otroki. 
 
AD 5. Staršem sem na kratko predstavila predmetnik in glavne cilje pri posameznih  

predmetih. Navedla sem teme dnevov dejavnosti in omenila akcijo zbiranja 
papirja, njen namen in potek. Omenila sem tudi ostale tovrstne dejavnosti 
(ločevanje odpadkov, zbiranje zamaškov, dobrodelne akcije…Povedala sem, 
kdaj se pouk začne in kdaj konča. Na kratko sem razložila potek pouka.  
Sklep: Starši bodo sodelovali pri zbiralnih in dobrodelnih akcijah.  

 
AD 6. Starše sem opozorila na ustrezno spremstvo otrok v in iz šole, na striktno 
nošenje  

rumenih rutic in klobučkov. Omenila sem, da je varna pot označena na listu, ki 
bo vse leto visel na oglasni deski in jim svetovala, naj otroke navajajo na 
previdnost in pravilno ravnanje na cesti. Otroci morajo razumeti, da so šibki člen 
v prometu in se temu primerno navajajo na varno pot v šolo. 
Sklep: Učiteljice, starši in otroci se bomo trudili, da bodo otroci varno prihajali v 
šolo in odhajali iz nje. 

 
AD 7. Staršem sem na kratko predstavila hišni red, opozorila sem jih predvsem na 
člene, ki se  

tičejo njih in njihovih otrok. Povedala sem jim, da je celoten hišni red 
predstavljen na spletni strani naše šole, njegov povzetek pa v Publikaciji. 
Sklep: Starši si bodo hišni red ogledali na spletu ali v Publikaciji. 

 
AD 8. Navedla sem cene malic in kosila, jih opozorila na pravočasno odjavljanje 
prehrane in 

odsotnosti otrok. Omenila sem, da po petih dneh otrokove odsotnosti, starše 
pokličem, če me oni prej ne obvestijo o vzroku. Posebej sem jih opozorila na 
pravočasno javljanje odsotnosti ib dnevih dejavnosti, ker se v nasprotnem 
primeru staršem zaračuna tako prehrana kot morebitne vstopnine in ostalo. 
Omenila sem tudi možnost regresirane prehrane in namen šolskega sklada. 

 
AD 9. Brez težav smo izvolili predstavnika za Svet staršev. Razložila sem pomen Sveta 

staršev  in navedla predsednico Darjo Križnar.  
Sklep: Predstavnica sveta staršev je Mateja Skok Kolar 

 
AD 10. -    Omenila sem Šolo za starše in zainteresiranim razdelila teme in prijavnice. 

- Na kratko sem predstavila Publikacijo in staršem svetovala, naj celo 
preberejo. 

- Opozorila sem jih na zavarovanje otrok, za katerega morajo poskrbeti sami, 
omenila sem tudi, da je tudi šola zavarovana za morebitne nezgode otrok, 
prav tako pa so zavarovana njihova oblačila, za katera pa morajo hraniti 
račune. 

- Staršem sem navedla svoj e-mail, na katerega lahko napišejo, karkoli želijo in 
mi sporočijo vse, razen odsotnosti otrok in opravičil. 
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- Razložila sem jim, kako na šoli skrbimo za čiste zobe. Dobili smo že zobne 
ščetke, z umivanjem pa bomo začeli oktobra. Zobe bomo umivali po malici 
in po kosilu. 

- Omenila sem, na katere revije se lahko naročijo 
- Interesne dejavnosti bomo začeli izvajati oktobra, navedene so v 

Publikaciji,otroke bojo k dejavnostim vpisovali na oglasni deski. 
- Povprašala sem po levičarjih in morebitnih ostalih zdravstvenih težavah 

otrok. 
- Govorilne ure so vsak tretji torek v mesecu ob 18.00 in vsak četrtek ob 

11.50. 
- Tabor bo v sredini maja in poteka na Rakitni. Pred taborom bo roditeljski 

sestanek. 
- Če ima kdo od staršev zanimiv poklic, ga lahko predstavi v razredu ali pa nas 

povabi na svoje delovno mesto. 
- Domače naloge bodo občasno, po potrebi. 
- Prinašanje sladkarij prepovedano, razen, ko otrok praznuje rojstni dan. 
- Čez vikend otroci torbice nosijo domov. Staršem sem omenila, naj torbe in 

zvezke pregledajo, naj prisluhnejo otrokom, ko jim pripovedujejo o delu in 
dogajanju v šoli. Ob koncih tedna naj poskrbijo, da bodo otroci prišli v šolo z 
urejenimi šolskimi potrebščinami. 

- Z otroki se veliko pogovarjamo o osebni higieni in skrbi za čiste sanitarije. 
Staršem to omenim in jih prosim za pomoč. Naj se tudi doma pogovarjajo o 
tem in otroke na to navajajo. 

- Omenim tudi, da bomo otroke začeli učiti vikanja že oktobra, v drugem 
razredu naj bi to obvladali že vsi otroci. 

- Povem tudi, da je šola pod video nadzorom in omenim varnostnika, ki je na 
šoli za to, da varuje imovino. 

- Za bralno značko morajo otroci povedati tri pravljice in eno pesmico. Vsako 
pravljico narišejo na list papirja. 

 
 
 
Sestanek zaključen ob 20.45 uri. 
 
 
 
Razrednik: Mojca Mirt Jarc 
 

Žig 
 


