
O  
 K

K  49, 4000 K

SNOVNA ŠOLA

IDRIÈEVA RANJ
FRANCETA PREŠERNA RANJ

 
 

Tel.: (04) 20 10 340    fax: (04) 20 10 341     EZR  01252-6030657670    ID SI94256454 
elektronska pošta: info@o-fp.kr.edus.si    internet  http://www.o-fp.kr.edus.si 

N
atisnjeno in podpisano oddaj v tajništvo, kopijo pošlji po elektronski pošti na naslov info@

o-fp.kr.edus.si 

Datum, 10.9.2008 
 

ZAPISNIK:  1. roditeljskega sestanka 3.b razreda 
  Dne: 10.9 ob 18. uri 
  V učilnici 3.b razreda 
 

Prisotni: Gafur, Hirschmann, Kričković, Lotrič, Majstorović, Možina, Obradović, Rozman, 
Sladič, Štefe, Šuligoj, Zilli – od staršev ter učiteljici Neva Marenčič in Tjaša Sajovic. 
 

Odsotni: Ahmetaj, Fabijan, Mehić, Poklukar, Rebolj, Tadić. 
 

Dnevni red: 1. Seznanitev staršev s postopkovnikom naše šole 
 2. Splošna navodila ob začetku šolskega leta  
 3. Seznanitev učne snovi po posameznih predmetih 
 4. Predstavitev kriterijev za preverjanje in ocenjevanje znanja 
 5. Prometna varnost 
 6. Predstavitev vizije šole in razreda 
 7. Hišni red 
 8. Tabor v Ptujskih toplicah 
 9. Delavnice 
                   10. Razno 
                   11. Individualni razgovori 
   

AD 1.  Ravnatelj je imel kratko predavanje o ukrepih za kakovostnejše delo v šoli. 
 

AD 2.  Starši so dobili osnovna navodila ob vstopu v 3. razred.  
 

AD 3.  Predstavila sem jim učno snov, učbenike in delovne zvezke.  
 

AD 4.  Seznanila sem jih s kriteriji za preverjanje in ocenjevanje znanja.  
 

AD 5.  Svetovala sem jim, naj otrokom pokažejo ne najkrajšo, temveč najbolj varno pot 
v šolo.  

 

AD 6.  Predstavila sem jim vizijo šole in pravila, ki smo jih z učenci postavili v razredu.  
 

AD 7.  S hišnim redom so se starši strinjali. Predlagali so, da bi se pozimi glavna vrata 
šole odpirala vsaj pet minut prej. 

 

AD 8. Povedala sem jim, da bomo letos izvedli obvezni dvajset – urni tečaj plavanja v 
Ptujskih toplicah. Eden od staršev ni bil navdušen, da tečaj plavanja izvedemo na 
taboru. Meni, da bi plavanje lahko potekalo v kranjskem bazenu. 

 

AD 9. Delavnice so potekale v skupinah. Starši so sodelovali in se strinjali z vsemi 
ukrepi. 

 

AD 10. Učiteljica Neva Marenčič je predstavila življenje in delo v podaljšanem bivanju.  
 

AD 11. Z nekaterimi starši sem opravila individualne razgovore. 
 

Sestanek zaključen ob 19.45. 
 

Razrednik  
Tjaša Sajovic 
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