
 

 

Tel.: (04) 20 10 340    fax: (04) 20 10 341     EZR  01252-6030657670    ID SI94256454 
elektronska pošta: info@o-fp.kr.edus.si    internet  http://www.o-fp.kr.edus.si 

N
atisnjeno in podpisano oddaj v tajništvo, kopijo pošlji po elektronski pošti na naslov info@

o-fp.kr.edus.si 

 
Kranj, 9.9.2009 
 
ZAPISNIK  1. roditeljskega sestanka 5.a razreda v šolskem letu 2009/10 
  dne 9.9.2009, ob 18. uri 
  na OŠ Franceta Prešerna v Kranju 
 
Prisotni: Gril, Rakovec, Mlinar, Kne, Udir, Kremenović, Šajnoska, Grilec, 
Jovanović, Jenšterle, Klančar, Strgar, Poplašen, Zakrajšek, Stojković Todorić, 
Oštir Jarić, Mežek, Rappl Vencelj, Skumavc, Pečarič, Hasanaj 
 
 
Odsotni: Capanau, Mlinarič, Kabashi 
 
Dnevni red: 
  

1. Predstavitev  
 Predstavitev, prisotnost, predstavitev publikacije 
 Prvi vtisi o razredu 
 Predmetnik in učitelji posameznih predmetov 
 Dopolnilni in dodatni pouk 
 Dnevi dejavnosti 
 Kolesarski izpit 
 Interesne dejavnosti 
 Urnik 
 Domače branje 
 Bralna značka 
 Preverjanje in ocenjevanje 
 Tekmovanja 
 Izostanki od pouka 
 Domače naloge 
 Govorilne ure 
 Projekt 
 Prehrana 
 Težave z ušmi 
 Prometna varnost 
 Spletna stran 
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2. Pravilniki (predstavitev vizije šole, vzgojnega načrta, hišnega reda, pravil 
šolskega reda in pravilnika o vzgojnih opominih v OŠ)  
3. Tabor (predstavitev tabora- Zimske šole v naravi) 
4. Volitve ( potrditev delegata in namestnika za svet staršev) 
5. Protokol pri obravnavi nasilja v družini 
6. Šola za starše in šolski sklad 
7. Razno 

 
AD1. Otroci ustvarjalni, večinoma z delovnimi navadami, večjih disciplinskih težav 
ni, malce klepetavi in precej glasni, težave v poslušanju sogovorca, težava: veliko 
otrok v majhnem prostoru. 
 
26 ur tedensko, nov predmet gospodinjstvo, knjige, zvezki, pripomočki. Angleški 
jezik poučuje ga. Tanja Muller, eno uro športne vzgoje Aleš Prevodnik, opozorilo 
na primerno športno opremo in preoblačenje. 
 
Dodatni in dopolnilni pouk bosta potekala izmenično ob ponedeljkih enkrat 
tedensko. 
 
5 športnih dni, 4 tehniški dnevi, 3 kulturni in 3 naravoslovni dnevi. 
 
Kolesarski izpit v jesenskem in pomladanskem času, ga. Marija Mohorič. 
 
Predstavitev krožka Potovanje v tišino, ob četrtkih po pouku, ostale interesne 
dejavnosti na spletu, povabilo k pevskemu zboru, elektronski časopis. 
 
Domače branje: 4 leposlovne knjige, otroci dobili vsa navodila. 
 
Bralna značka: 4 leposlovne knjige in ena pesniška zbirka, 2 pesmi na pamet, ob 
petkih, otroci dobili vsa navodila. 
 
Pri predmetih, ki so na urniku več kot 2 uri na teden: najmanj 6 ocen, večina ne 
pisnih; pri predmetih, ki so na urniku 2 uri na teden ali manj: najmanj 3 ocene, 
večina ne pisnih, preverjanje znanja, napovedano ustno ocenjevanje, seminarske 
naloge, končnega uspeha ni več. 
 
Tekmovanje Kenguru, Računanje je igra, Cankarjevo priznanje 
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Domače naloge so pomembne in obvezne, delovni pogoji, delovni prostor, čas 
učenja, samostojnost pri delu, nadzor staršev, pozitivna motivacija 
 
Govorilne ure vsak tretji torek v mesecu ob 18. uri in vsako sredo 4. šolsko uro, 
od 11.00 do 11.45, sistem naročanja v beležko 
 
Mednarodni projekt Tulipanov projekt skozi celo šolsko leto 
 
Odjava prehrane, kar ne poješ neseš domov, razvrščanje odpadkov, regresirana 
malica, možnost kosila, kartice. 
 
Prometna varnost- načrt varne poti, čelada na kolesu, rolerjih. 
 
Spletna stran 5. razredov s sprotnimi informacijami za starše. 
 
AD2.  

 Zamujanja ni, opravičila v beležko, prošnja za proste dni vnaprej  
 Prihajanje v šolo- 10 minut do osmih in odhajanje, JV do 7.30 
 Garderoba, ključar 
 Odškodnine 
 Telefoni in druge naprave 
 Varovanje in nadzor 
 Čistoča 
 Poškodbe 
 Razredna pravila 
 Nasilje; dnevnik o učenčevem šolskem delu in vedenju 
 Disciplina 
 Copati 
 Pozdravljanje, naslavljanje delavcev 
 Pri ušivosti obvezno 2 dni doma, pregledovanje, šampon 
 Gibanje staršev v šoli 

 
AD3. ZŠN bo od 8.2. do 12.2.2009 v Kranjski Gori v domu ZPM Lj Moste Polje, 
okvirna cena 200 evrov, izpolniti prijavnice, lahko zaprosijo za denarno pomoč, 
poseben roditeljski sestanek. 
 
AD4. Predstavnik staršev in njegov namestnik: ga Todorić Stojković, namestnica 
ga. Klančar 
 
AD5. Ravnanje pri zaznavi nasilja 
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         Prijava nasilja 
         Nudenje pomoči otroku 
 
AD6. Povabilo v šolo za starše, Zdenka Zalokar Divjak, 3 delavnice, prijavnice 
         Po svoji moči lahko prispevajo v šolski sklad 
 
AD7. Starši so spraševali: 

 Če je res potrebno odjavljati kosilo, če imajo kartico, ki beleži obiske, 
 Zakaj na naši šoli dobijo učbenike šele septembra, ko bi jih lahko že v 

juniju,  
 Zakaj je pevski zbor ob tako zgodnji uri in če bodo otroci spet prišli zaman 

kot velikokrat lansko leto, 
 Zakaj učbenik za angleščino ni v šolskem skladu, 
 Zakaj so morali menjati črko razreda, 
 Zakaj je šola v naravi tako draga 
 Ali bodo dobili seznam interesnih dejavnosti tudi v roke… 

 
 

 
Sklep: Nekaj teh vprašanj bodo zastavili in poskušali dobiti odgovore na svetu 
staršev, vprašanja si je zapisala ga. Stojković Todorić.  
 
            
Sestanek je bil zaključen ob  20. uri. 
 
 
Zapisala razredničarka 5.a Simona Bizjak Mrak 
 

Žig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


