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Datum: 12. 9. 2008 
 
 
ZAPISNIK:  1. roditeljskega sestanka 5. č  razreda 
  dne, 10. 9. 2oo8  ob 18. uri  
                      v učilnici 5.č razreda 
 
Prisotni: starši učencev 5. č, Tadeja Knific, Dijana Korošec 
Odsotni: starši Neže Šulc 
 
Dnevni red:  1. vzgojno izobraževalno delo v 5. č razredu; 
                       2. predstavitev šolske publikacije – šolski koledar, opravičevanje 
odsotnosti; 
                       3. predstavitev interesnih dejavnosti na šoli; 
                       4. hišni red; 
                       5. vzgojni načrt – delavnice; 
                       6. razno. 
 
Poročilo o razpravi: 
 
K1: Staršem sem predstavila predmetnik, učni načrt, jih seznanila z načinom preverjanja 
in ocenjevanja znanja, s kriteriji ocenjevanja. Seznanila sem jih tudi z novostmi 
Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja. 
Predstavila sem učiteljici, ki še poučujeta v tem razredu – ga. Tadeja Knific, ga. Tanja 
Beravs. 
Ga. Knific je predstavila način dela, preverjanja in ocenjevanja za predmete, ki jih 
poučuje. 
 
K2: Skupaj smo pregledali šolsko publikacijo – urnik, šolski koledar, se dogovorili o 
načinu opravičevanja odsotnosti in sprotnem medsebojnem obveščanju. 
 
K3: Starše sem seznanila z interesnimi dejavnostmi na šoli in jih obvestila, da bomo vse 
interesne dejavnosti izvajali v času od 14. ure dalje, začeli pa v drugi polovici 
septembra . 
 
K4: Ob publikaciji smo pregledali tudi nekatera zapisana določila hišnega reda in se 
dogovorili o njihovem doslednem izvajanju. 
 
Starši so imeli pripombe glede zaklenjenih vrat v času od 7.30 do 7.45 – predvsem 
starši vozačev. Dogovorili smo se, da bodo vozačem dežurni učitelji odklenili vrata in 
jim omogočili vključitev v jutranje varstvo. V primeru slabega vremena bodo vrata 
odklenjena, ker v šoli ni nastreška. 
 
K5: Starše sem seznanila z zakonskimi zahtevami o uvedbi vzgojnega načrta in jim 
predstavila delo skupine, ki se z oblikovanjem vzgojnega načrta ukvarja na naši šoli. 
Po predstavitvi vizije naše šole in dejavnosti, ki jih ob uvajanju vzgojnega načrta na šoli 
izvajamo, so starši po skupinah razpravljali o zastavljenih vprašanjih in o tem poročali 



O  
 K

K  49, 4000 K

SNOVNA ŠOLA

IDRIÈEVA RANJ
FRANCETA PREŠERNA RANJ

 
 

stran 2 od 2 

ostalim.  Njihove zapisane ugotovitve in predloge bom posredovala vodji skupine za 
sestavo vzgojnega načrta, Urški Ude. 
 
K6: Starši so za predstavnico Sveta staršev soglasno potrdili go. Mojco Grašič, za 
namestnika pa izvolili g. Aleša Hvastija. 
 
Sestanek smo zaključili ob 19.45 uri. 
 
Razredničarka:  Dijana Korošec                                                 Žig 


