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Datum, 11.9.2009 
 
ZAPISNIK: 1. roditeljskega sestanka 3.č razreda 
  dne, 9.9.2009, ob 18. uri 
  V učilnici 3.č razreda, na podružnični šoli na Kokrici 
 
Prisotni: Razredničarka 3.č razreda Anita Žibrek, učiteljica Petra Mali ( samo nekaj časa) 
in starši učencev 3.č razreda 
 
Odsotni: Odsotnih ni bilo (od vsakega učenca je bil prisoten vsaj eden od staršev) 
 
Dnevni red:   

1.) Šolski in hišni red na OŠ Franceta Prešerna Kranj 
2.) Vzgojni načrt na OŠ Franceta Prešerna Kranj 
3.) Vzgojno izobraževalno delo v oddelku 3.č razreda za šolsko leto 2009/2010 
4.) Predstavitev plavalnega tabora (šola v naravi) na Ptuju- potek, vsebina in cilji 
5.) Volitve v svet staršev za šolsko leto 2009/2010 
6.) Vzgojno izobraževalno delo v oddelku OPB 
7.) Razno 

  
AD 1.  Poročilo z razprave 
 Sklepi:  

a.) Staršem sem predstavila šolski red, hišni red in vzgojni načrt OŠ Franceta 
Prešerna Kranj. Na omenjene predstavitve ni bilo pripomb in ne dodatnih 
vprašanj. Starši se strinjajo s šolskim in hišnim redom ter tudi z vzgojnim 
načrtom.  

b.) Predstavila sem jim letni delovni načrt za vsak učni predmet v oddelku 3.č 
razreda za tekoče šolsko leto. Seznanila sem jih z načini preverjanja in 
ocenjevanja.  

c.) Pisanje domačih nalog je obvezno. 
d.) Starše sem seznanila z namenom plavalne šole: učenci morajo obvezno opraviti 

20-urni tečaj plavanja; to je eden izmed ciljev v tretjem razredu. Starši so bili 
seznanjeni z vsemi potrebnimi informacijami v zvezi s to šolo v naravi. Na te 
informacije ni bilo pripomb. Plavalnega tabora se bodo udeležili vsi učenci iz 3.č 
razreda.   

e.) Učiteljica Petra Mali je starše seznanila z načini dela in z organizacijo dela v OPB. 
Po novem se bodo učenci 3.č razreda v OPB delili na dve skupini, med dve 
učiteljici: to sta učiteljica Petra Mali in učiteljica Tadeja Knific.   

f.) Starše je zanimalo, če je možno, da ima otrok v OPB naročeno le kosilo, brez 
popoldanske malice. Na to vprašanje jim z gospo Malijevo nisva znali 
odgovoriti.  

g.) Predstavnik staršev za svet staršev je gospod Robert Anžič. Namestnica pa je 
gospa Branka Križaj. 

 
Sestanek zaključen ob 19.15 uri  
 
Razredničarka 3.č razreda: 
Anita Žibrek                                                 Žig 


