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ZAPISNIK PRVEGA RODITELJSKEGA SESTANKA – 3.a 
 
Datum: 10.9.2008 
Razred: 3. a, razrednik:Adrijana Kolar 
 
Prisotni: Koletič, Dobraš, Kolar, Bitenc, Vranješ, Kotnik, Paušer, Bevc, Križnar,Kukič 
 
Odsotni: Bajrovič, Novak, Pelko, Mohorič, Kabashi, 
 
Dnevni red: 
 

1. Vzgojni načrt šole 
2. Delo po skupinah 
3. Program dela v tretjem razredu  
4. Hišni red 
5. Plavalni tabor 
6. Razno   

 
 
AD1, AD2: Gospod ravnatelj je staršem predstavil vzgojni načrt šole. Sledilo je delo staršev po 
skupinah, kjer so razpravljali o vzgojnem  načrtu. Starši so si izmenjali mnenja med seboj in 
večina jih je pozitivno naravnanih in pripravljenih pomagati pri uresničevanju vzgojnega načrta 
šole. 
 
AD3: Starše sem seznanila s programom dela v tretjem razredu. Predstavila sem jim program 
posameznih predmetov ter posamezne dneve dejavnosti. Prelistali smo publikacijo, kjer sem jih 
opozorila na pomembne informacije. Seznanila sem jih tudi z letošnjim načinom izvajanja 
bralne značke. Obvestila sem jih, kateri dan bodo dopoldanske govorilne ure.  
 
AD4: Opozorila sem jih na pomembne spremembe pri hišnem redu, da se morajo otroci za 
dneve dejavnosti in tabore zbrati na igrišču za šolo. Še enkrat sem poudarila, da je jutranje 
varstvo samo do 7.30 zjutraj in da bo šola odprta od 7.50 ure. Pogovorili smo se tudi o nošenju 
copat domov ali puščanju le teh v  vrečki. 
 
AD5: Na kratko smo se pogovorili o plavalnem taboru. Prijavnice bodo prinesli do petka. Teden 
pred odhodom pa bomo imeli še en roditeljski sestanek, kjer bodo dobili natančne informacije. 
 
AD6: Izvolili smo novega predstavnika za svet staršev. Predstavnica sveta staršev bo gospa 
Suzana Koletič. Nekateri starši ( predvsem tisti, katerih otroci niso v OPB ), so imeli pripombe 
glede izvajanja interesnih dejavnosti po drugi uri. Njihova želja je bila, da se le te izvajajo prej. 
Nekateri starši so se predhodno opravičili, zaradi prisotnosti na drugih sestankih. Izrazili so 
željo, da bi vsaj uvodne sestanke imeli vsi razredi ločeno. S programom dela v OPB pa jih je 
seznanila tudi Neva Marenčič. 
 
 
 
Datum: 14.9.2008                                                           Razredničarka: Adrijana Kolar 
 
 
 
 


