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ZAPISNIK RODITELJSKEGA SESTANKA 
 
 

1. roditeljski sestanek 2.c razreda, v sredo, 10. 9. 2008, ob 18.00 uri 
 
Prisotni: starši učencev 2.c, učiteljica v OPB Špela Sajovic in razredničarka Jelka Tomazin 
 
Odsotni: Dolenšek, Horvat in Mrgole 
 
 
Dnevni red: 
1. Predstavitev publikacije 
2. Potrditev lanskega predstavnika svet staršev  
3. Predstavitev predmetnika, dnevi dejavnosti ter tabor 
4. Interesne dejavnosti  
5. Urnik, šolski koledar, preverjanje in ocenjevanje ter kriterij ocenjevanja 
6. Opravičevanje, izostanki in govorilne ure 
7. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje 
8. Prehrana (odjava, prijava) 
9. Šolski red, razredna pravila 
10. Vizija in vzgojni načrt 
11. Delo v OPB 
12. Individualni razgovori s starši 
 
 
 

Ad1) Staršem sem predstavila publikacijo šole,  otroci jo bodo uporabljali za zapis sporočil, datumov 
preverjanj ocenjevanj ter drugo. 

 
AD2) Starši so potrdili predstavnika razreda za svet staršev gospoda Simona Hegler. 
 
Ad3) Predstavljen je bil predmetnik; dnevi dejavnosti ter da bo tridnevni  tabor v mesecu maju 
potekal na kmetiji Smuk v Retnjah pri Tržiču.  

  
AD4) Povedano je bilo, da se bodo interesne dejavnosti začele oktobra in da bodo potekale po 14. 
uri.  

 
Ad5) Predstavljen je bil potek pouka, urnik. Seznanjeni so bili s šolskim koledarjem. Povedano jim je 
bilo, da bo preverjanje potekalo sproti, ustno ali pisno.  

 
AD6) Starši so dobili informacijo, da lahko otroka opravičijo ali napovedo izostanek pisno, če pa bi 
otrok želel izostati od pouka več kot 5 dni, naj se dogovorijo z ravnateljem. Dobili so tudi urnik 
govorilnih ur, ki so vsak ponedeljek od 11.50 do 12.35 ure in vsak tretji torek v mesecu ob 17. uri 
razen v septembru in juniju.  

 
Ad7) Povedano je bilo, da jutranje varstvo poteka 6.30–7.50 in da je šola zaklenjena 7.30–7.45. Da 
za podaljšano bivanje napišejo sporočilo, ob kateri uri otrok odhaja domov.  

 
Ad8) Seznanjeni so bili, da lahko prehrano za dan otrokovega izostanka odročijo tako, da pokličejo 
na telefon 2010 346 do 7.30 ure in da se za posamezno kosilo prijavijo zjutraj v kuhinji. 

 
AD9) Starši za izvedeli, da v šoli velja hišni red (copati so v torbi oz. v vrečki na obešalniku v 
garderobi, mobilni telefoni ugasnjeni in da v šolo ne nosijo nevarnih igrač) in da imamo v razredu 
pravila, ki smo jih skupaj določili, da so domače naloge obvezne in da ni zamujanja k pouku. 
Dogovorjeno je bilo, da se učitelji in starši med seboj sproti ustno ali pisno obveščajo o organizaciji 
dela (npr. dnevi dejavnosti), problemih, prošnjah ipd.  
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Ad10) S pomočjo prosojnic, ki jih je pripravil ravnatelj Aleš Žitnik, so bili starši seznanjeni s 
pomenom in vsebino vzgojnega načrta, ki ga bomo letos poskusno izvajali. Starši so sodelovali tudi 
na delavnicah, kjer so predstavili svoja mnenja, pomisleke, komentarje, prednosti in slabosti ter 
pripravljenost sodelovanja s šolo. Vse so zapisali na posebne liste z vprašalnikom, vsaka skupina pa 
je ostalim tudi poročala svoje odgovore. Dobili so tudi prijavnice za šolo za starše. 
 
AD11) Učiteljica Špela Sajovic je starše seznanila z organizacijo in delom v OPB. 

 
Ad12)  S posameznimi starši smo imeli še individualne pogovore. 
 
 

 
Sestanek je bil zaključen ob 19.35 uri. 
 
 
 
Kokrica, 10. 9. 2008      Zapisala: 
         Jelka Tomazin 

 


