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Datum: 12.9.2008 
 
ZAPISNIK:  1. roditeljskega sestanka 4. č razreda 
  dne, 10. 9. 2008  ob 18. uri, v učilnici 4. č razreda   
   
 
Prisotni: Starši petnajstih učencev. 
Odsotni: Starši Nike Zevnik in Špele Hain, ki so se opravičili. 
 
Dnevni red:   1. Predstavitev oddelka 
                    2. Pregled publikacije 
                    3. Predmetnik, urnik in šolske potrebščine 
                    4. Preverjanje in ocenjevanje 
                    5. Tabor Medved 
                    6. Predstavnik Sveta staršev 
                    7. Vzgojni načrt – vizija šole 
                    8. Razno 
 
 
  
Ad 1   
Predstavila sem oddelek, učence in učitelje, ki poučujejo v njem. 
 
Ad 2   
Na kratko sem povzela vsebino publikacije –  urejenost šole, šolski koledar,    
dneve dejavnosti, šolsko svetovalno službo, denarne zadeve… 
 
Ad 3 
Predstavila sem nove predmete in značilnosti le –teh. Predstavila sem Pravilnik o 
dolžnostih učencev. Več časa sem namenila pomembnosti pisanja domačih nalog. 
 
Ad 4 
Starše sem seznanila s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja in s kriterijem 
ocenjevanja. Povedala sem, da bo pred vsakim ocenjevanjem tudi preverjanje. 
 
Ad 5  
Predstavila sem jim tabor Medved, ki se ga bodo učenci udeležili od 15 do 17.10. 
Razdelila sem jim prijavnice za otroke. Sestanek o taboru bo 9. 10. 2008. 
 
Ad 6 
Predstavnica Sveta staršev je ga. Azra Kaltak, njen namestnik pa g. Boštjan Rakovec. 
 
 
 
Ad 7 
Staršem sem predstavila vizijo šole, vzgojni načrt in postopkovnik, ki je del vzgojnega 
načrta. Starše sem razdelila v skupine in vsaka je odgovorila na določeno vprašanje o 
vzgojnem načrtu. Sledilo je poročanje skupin.  
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V tej zadevi moram pohvaliti starše, ki so zelo pozitivno sodelovali in tudi njihovi 
odgovori so bili zelo konstruktivni in enotni.   
 
Ad 8 
Predstavila sem jim mladinski tisk in škatlo IZOTEH, ki jo bodo učenci potrebovali za   
tehniške dni. 
  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.35.  
 
                                                                                     Razrednik: Mojca Jošt 
 


