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Kranj, 14. 9. 2009  
 
ZAPISNIK:  1. roditeljskega sestanka 4. A razreda 
  dne, 9. 9. 2009,  ob 18.  uri, v učilnici 4. a razreda 
 
Prisotnih 15 staršev, razredničarka  
 
Odsotni: Novak 
 
Dnevni red:  1. Predstavitev. 
                     2. Varna pot v šolo. 
                     3. Predmetnik in učni načrt. 
                     4. Ocenjevanje. 
                     5. Naravoslovni tabor. 
                     6. Kolesarski izpit. 
                     7. Pravila šolskega reda, Hišni red, Vzgojni načrt. 
                     8. Razno. 
  
AD 1. Poleg sebe sem predstavila še učiteljico za tuji jezik angleščino  in učiteljico v 
oddelku podaljšanega bivanja. 
AD 2. Opozorila sem na varne poti in predvsem na  zgled staršev, ki je najbolj 
pomemben. V šolo smejo hoditi le peš, ker še nimajo kolesarskega izpita. 
AD 3. Na kratko sem predstavila predmetnik in učni načrt v 4. razredu, vse potrebne 
učbenike, delovne zvezke in ostale potrebščine. 
AD 4. Predstavila sem kriterije  za ustno in pisno ocenjevanje. S številčnim 
ocenjevanjem se v 4. razredu srečajo prvič in je zato prisoten poseben strah pri starših 
in tudi pri učencih. 
AD 5. Seznanila sem jih z datumom naravoslovnega tabora in napovedala poseben 
roditeljski sestanek v novembru. Prilagodili bomo tudi vsebine, ker smo prejšnja leta na 
ta tabor odhajali oktobra. 
AD 6. Starše sem seznanila s potekom kolesarskega izpita, od prijavnice, do opravljanja 
le-tega. Opozorila sem jih, da vsak otrok potrebuje SVOJO nastavljeno kolesarsko 
čelado. 
AD 7. Na šolski spletni strani smo pregledali Hišni red, Pravila šolskega reda in Vzgojni 
načrt. Bolj podrobno smo se pogovorili o prihodu učencev v šolo, spremstvu staršev 
samo do glavnega vhoda, domačih nalogah in izostankih od pouka. Naročila sem jim, 
naj  si vse tri dokumente bolj podrobno ogledajo na šolski spletni strani, kratke 
povzetke pa v šolski publikaciji. 
AD 8. Izvolili smo predstavnika  v Svet staršev, to je g. Leon Bevc in namestnico ga. 
Ksenijo Škrlj. Seznanila sem jih z možnostjo regresirane prehrane, posebne pomoči pri 
učnih težavah s strani socialne pedagoginje, z možnostjo sodelovanja v šoli za starše, 
možnostjo finančne pomoči šolskemu skladu in protokolom pri obravnavi nasilja v 
družini. Obvestila sem jih tudi, kako naj ravnajo v primeru, da njihov otrok dobi uši. 
Sestanek je bil zaključen ob 19. uri, po sestanku  sem opravila še nekaj individualnih 
pogovorov s starši učencev.  
 
Razredničarka           
Marija Mohorič                                                   Žig 


