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Datum, 13.9.2009 
 
ZAPISNIK:  Zapisnik 1. roditeljskega sestanka 3. a razreda 
  Dne 09.09.2009,   ob 18. uri 
  V učilnici 3.a 
 
Prisotni: vsi 
 
Odsotni: nihče 
 
Dnevni red:   

1. Predstavitev 
2. Pravilniki 
3. Tabor 
4. Volitve 
5. Podaljšano bivanje 
6. Razno 

 
   
AD 1. Pri prvi točki dnevnega reda smo se nekoliko ustavili le ob koledarju in nekaj 
besed spregovorili o publikaciji. Z enim in drugim so starši že bili predhodno 
seznanjeni. Glede lanskih rezultatov njihovih otrok, pa bodo lahko več izvedeli od 
njihove razredničarke na naslednjem sestanku. Pri prvi točki ni bilo pripomb. 
 
AD 2. Starše sem obvestila o tem, da je od 1.9.2009 v veljavo stopil nov hišni red, 
pravila šolskega reda in vzgojni načrt. Vse tri smo preleteli in izpostavili pomembnejše 
točke. Nekaj vprašanj je bilo o uporabi mobilnega telefona v šoli. Vsa vprašanja smo 
razčistili in podrobno prebrali kaj o tem piše v pravilih šolskega reda. V primeru, da bi 
starši želeli hišni red, pravila šolskega reda in vzgojni načrt spoznati bolj podrobno, sem 
jih usmerila na splet (pokazala sem jim tudi kje jih lahko najdejo), kjer si lahko preberejo 
več. Pri vzgojnem načrtu sem posebej poudarila vizijo naše šole in omenila prepletanje 
le te v vzgojnem načrtu. Seznanila sem jih tudi s postopkovnikom pri motečem 
vedenju med poukom. 
 
AD 3. Tabor je bila na sestanku najbolj aktualna tema, saj se na Ptuj odpravljamo že v 
ponedeljek, 14.9. Najprej sem staršem razdelila zloženke o taboru. Potem sem jih 
seznanila, kdaj je odhod izpred šole, kdaj povratek in kako bodo potekali dnevi na 
taboru. Povedala sem jim tudi kje bomo nastanjeni in kje si lahko ogledajo slike doma 
na Ptuju. Nekatere starše je skrbelo, kako bodo otroci sami nosili prtljago v višja 
nadstropja doma. Na žalost nisem bila seznanjena s tem, ali stavba ima dvigalo. 
Staršem sem zagotovila, da bomo učencem pri prtljagi pomagali. Domenili smo se 
tudi, da učenci pridejo brez mobilnih telefonov, s seboj pa imajo lahko 5-10 evrov in 
nekaj sladkarije. Govor je bil tudi o tem, kaj se zgodi v primeru, da otrok med taborom 
zboli, oziroma če gre lahko otrok, ki se ne more udeležiti tabora zaradi bolezni, na tabor 
z drugo skupino. Za ta primer sem staršem dala svoj e-mail naslov, preko katerega sem 
jim sporočila, da se tabora lahko udeležijo v drugem terminu. Starše je zanimalo tudi, 
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kako bodo učenci razdeljeni v skupine za plavanje. Povedala sem jim da bodo prvi dan 
imeli preizkus znanja plavanja, na podlagi katerega jih bodo plavalni učitelji razdelili v 
skupine. 
 
AD 4. Za predstavnico sveta staršev je bila ponovno soglasno izvoljena gospa Suzana 
Štefe. 
 
AD 5. O podaljšanem bivanju je staršem razložila profesorica Neva Marenčič. Starši so 
imeli nekaj vprašanj o delanju domače naloge v podaljšanem bivanju. Eden od staršev 
je imel pripombo, ker ni možno učenca vključiti v podaljšano bivanje brez kosila in 
malice. Gospe sva razložili, da v paket s podaljšanim bivanjem pač spadata tudi malica 
in kosilo. 
 
AD 6.  
 

 Staršem sem razdelila liste za prostovoljni prispevek za šolski sklad. 
 Razdelila sem tudi prijavnice za Šolo za starše. 
 Spomnila sem jih tudi na to, da lahko po koncu sestanka dobijo prijavnice za 

regresirano prehrano. 
 Pogovorili smo se tudi o tem, ali so jim v knjigarni zamenjali delovne zvezke, ki 

so jim jih prodali pomotoma. 
 Starši so me glede pouka vprašali tudi, kako to da smo takoj začeli pisati z 

nalivnim peresom. Povedala sem jim, da so se tako dogovorili že z njihovo 
razredničarko. 

 
Sklep: Jaz sama sem bila s svojim prvim roditeljskim sestankom zadovoljna, upam pa 
da so bili tudi starši. Pripomb ni, na kraju samem, imel nihče. 
 
 
Sestanek zaključen ob 19.15 
 
Razrednik: namesto Tatjane Pavlič - Klavdija Rajgelj 
 
 
 
 

Žig 
 


