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Datum, 12. 9. 2008 
 
ZAPISNIK:  1. roditeljskega sestanka 3. c razreda 
  dne, 10. 9. 2008  ob 18. uri 
  V učilnici 3. c razreda 
 
Prisotni: starši učencev 3. c razreda, Petra Žontar, Saša Janša 
Odsotni: Majcen, Lombar Mravlje 
 
Dnevni red:   
1. Hišni red na OŠ Franceta Prešerna Kranj – PŠ Kokrica 
2. Vzgojno-izobraževalno delo v oddelku 3. c razreda 
3. Vzgojni načrt šole – delavnica 
4. Razno 
 
AD 1. Pri predstavitvi hišnega reda sem starše opozorila predvsem na prihajanje otrok v 
šolo in pospravljanje copat ter na to, da si jih lahko bolj natančno preberejo v publikaciji 
in na naši spletni strani.  
 
Starši so imeli pripombo le glede zaklepanja vrati od 7.30 do 7.45 ure.    
 
AD 2. Predstavila sem predmetnik, urnik, razredna pravila, interesne dejavnosti, v 
katere se lahko vključujejo otroci v šoli in izven šole ter opozorila na predstavitev 
dejavnosti na naši spletni strani. Predstavila sem tudi učbenike, delovne zvezke, načine 
preverjanja in ocenjevanja pri posameznih predmetih, kriterije ocenjevanja, možnosti 
opravičevanja glede odsotnosti otroka in načine obveščanja s strani staršev in šole. 
Starše sem seznanila tudi o bistvenih podatkih glede tabora, ki bo organiziran za 3. 
razrede in jim razdelila prijavnice ter jih opozorila na to, da bodo podrobnejše 
informacije dobili na 2. roditeljskem sestanku, ki bo v mesecu novembru. 
 
Učiteljica Saša Janša je predstavila organizacijo dela v OPB ter pri tem starše posebej 
opozorila na potrdila, ki so vezana na predčasno odhajanje otroka iz šole in pisanje 
domačih nalog.    
 
Starši so podprli predlog, da otroci nosijo od ponedeljka do četrtka domov samo 
zvezke in delovne zvezke, v katere bodo pisali domačo nalogo, v petek pa vse šolske 
potrebščine.  
Podprli so tudi predlog, da se beleži vestnost otrok pri določeni šolski obveznosti in se 
jih po potrebi tudi obvešča. 
 
AD 3. Starše sem seznanila z vzgojnim načrtom in delavnicami, ki smo jih imeli učitelji. 
Po predstavitvi so starši v skupinah odgovarjali na zastavljena vprašanja.  
 
Predloge in pripombe sem podala naprej vodji podružnične šole Dijani Korošec.   
   
AD 4. Starši so se strinjali, da je predstavnica Sveta staršev še naprej ga. Irena Rupnik 
Ravnihar.  
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Sestanek zaključen ob 19.45 uri  
 
Razrednik: Petra Žontar 
 

Žig 


