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ZAPISNIK PRVEGA RODITELJSKEGA SESTANKA 3. Č-RAZREDA 
 
V sredo, 10. 9. 2008, ob 18.00 uri, je bil prvi roditeljski sestanek 3. č-razreda v učilnici tega 
razreda. 
Prisotni: starši, učiteljici Brigita Fojkar in Saša Janša. 
Odsotni: starši učenk Ajde Keršič Ahlin in Sare Peklenik. 
 
Dnevni red 
 

1. Hišni in šolski red na OŠ Franceta Prešerna in PŠ Kokrica 
2. Vzgojno-izobraževalno delo v 3. č-razredu 
3. Oddelek podaljšanega bivanja 
4. Vzgojni načrt 
5. Razno 

 
AD 1. Pri prvi točki sem na kratko povzela hišni in šolski red na naši šoli, poudarila sem  

novosti, in sicer: zaprta glavna vhodna vrata od 7.30 do 7.45, opravičilo v primeru 
zamude, hranjenje copat v vrečkah, javljanje in opravičevanje odsotnosti, dežurstva  
(reditelji, dežurni), preverjanje domačih nalog, čistoča in ločevanje odpadkov, 
odjavljanje prehrane na matični šoli, pozdravljanje na začetku in koncu učne ure, 
prepovedano uživanje energetskih pijač, izvajanje interesnih dejavnosti po 14. uri ipd. 

 
AD 2. Pri drugi točki sem izpostavila  pomen in smisel publikacije za komunikacijo med šolo 

(razrednikom) in starši ter  njeno vsestransko uporabnost in jih pozvala, da se je v večji 
meri poslužujejo in jo redno pregledujejo zaradi morebitnih sporočil.  

 Poleg načina dela sem podrobneje predstavila način preverjanja in ocenjevanja znanja 
pri posameznih predmetih, omenila kriterije, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 
znanja ter napredovanju učencev.  

 S strani staršev so bile omenjene težave pri nabavi delovnih zvezkov za GVR, ker jih 
menda ni bilo na zalogi. 

 
AD 3. Učiteljica Saša Janša je predstavila organizacijo in način dela  v OPB. Zaradi  
 številčnega oddelka PB ter precejšnjega števila učencev, ki pri pisanju domačih nalog 

potrebujejo izdatnejšo pomoč, je bilo s strani šole predlagano, da se pet učencev za čas 
pisanja domačih nalog (samostojno učenje) premesti v 4. razred OPB. Ko je učiteljica 
Saša Janša starše s tem seznanila, se nekateri s predlaganim  niso strinjali. Razvila se je 
polemika in trajala kar nekaj časa. 

 
AD 4.  Vzgojni načrt sem zaradi prejšnje točke predstavila na kratko. Starši so se odzvali  
  povabilu in sodelovali v delavnicah. Štirinajst staršev se je razdelilo v 3 skupine in na  
 nekatera vprašanja odgovorilo bolj splošno, pomisleke pa navedlo dokaj konkretno. 
 
AD 5. Dotaknila sem se šole v naravi na Ptuju in razdelila prijavnice, povabila starše v Šolo  
 za starše, omenila letošnji sistematski pregled učencev. Delegat v Svetu staršev ostaja  
 gospod Boris Krkoč. 
 
Roditeljski sestanek je bil zaključen ob 20.10. 
 
Kokrica, 12. september 2008    Razredničarka: Brigita Fojkar 
       Učiteljica v OPB: Saša Janša 
 
 


