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Datum, 13.9.2009 
 
ZAPISNIK:  Zapisnik 1. roditeljskega sestanka 3.c razreda 
  dne, 9. 9. 2009  ob 18.00 uri 
  v učilnici 3.c 
 
Prisotni: Brezar, Dolenšek, Drinovec, Grmek, Hegler, Horvat, Mrgole, Perčič, Rihtaršič, 
Rizvanovič, Sitar, Skok-Jekovec, Škrjanc, Terplan, Žumer in učiteljica OPB Petra Mali  
 
Odsotni: Zadravec in Koletnik 
 
Dnevni red:   

1. Predstavitev  
2. Pravilniki  
3. Tabor (predstavitev tabora) 
4. Volitve 
5. Delo v podaljšanem bivanju 
6.   Razno 

  
AD 1.  
Staršem sem  predstavila rezultate dela v lanskem šolskem letu in jih seznanila z delom 
v letošnjem letu. Pregledali smo šolski publikacijo in šolski koledar. Starše sem 
seznanila s predmetnikom  in kriteriji ocenjevanja pri posameznih predmetih. 
Predstavila sem jim tudi dneve dejavnosti. 
 
AD 2. 
Staršem sem predstavila vizijo šole. Pogovorili smo se o vzgojnem načrtu in hišnem 
redu. 
 
AD 3. 
Zelo natančno sem predstavila plavalni tabor, ki bo za tretješolce s Kokrice od 21.do 
25. septembra. Poudarila sem, da je 20 urni plavalni obvezen. Seznanila sem jih s 
pomenom, cilji, potekom dejavnosti, seznamom opreme,.. 
 
AD 4.  
Volili smo novega predstavnika v svet staršev. 
Sklep:predstavnica sveta staršev: ga. Janja Žumer 
          namestnica : ga. Ema Brezar 
 
AD 5. 
Učiteljica Petra Mali je predstavila delo v OPB. 
 
AD 6. 

 starše sem seznanila z interesnimi dejavnostmi 
 razdelila in predstavila delavnice za starše 
 seznanila z regresirano prehrano  
 problem uši pred odhodom na tabor 
 seznanila s protokolom o preprečevanju nasilja 
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 razdelila liste za prispevek v šolski sklad  

 
VPRAŠANJE STARŠEV: Ali je možno nakazati prispevek za šolski sklad kako drugače, 
ne preko položnic, ker je s tem potrebno plačati provizijo? 

 
 
 
Sestanek zaključen ob 19.45 
 
Razrednik: Jelka Tomazin 
 

Žig 


