
O  
 K

K  49, 4000 K

SNOVNA ŠOLA

IDRIÈEVA RANJ
FRANCETA PREŠERNA RANJ

 
 

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 

Datum, 12.9.2009 
 
ZAPISNIK:   
 1. sestanka roditeljskega sestanka 5. b razreda 
  Dne, 9.9.2009  ob  18 uri  
  V učilnici 5. b. 
 
Prisotni:učiteljica Maruša Karu  
 
Prisotni starši:Bodiroža, Čelik, Dolžan, Dvanajščak, Gradišar, Grandlič, Jesenovec, 
Kavčič, Korče, Kozina Bubnić, Novak, Oblak, Pirnat, Pleša, Selimović, Škraba, Šolar, 
Štern, Uzar Videmšek, Veber, Vidjak, Žumer. 
 
Odsotni starši: Cerar, Prosenc, Arko. 
 
Dnevni red:  1. Navodila za novo šolsko leto  
          2. Predstavitev vzgojnega načrta in hišnega reda          
          3. Razno 
  
POROČILO 
 
 
Ad 1. Predstavitev in navodila za novo šolsko leto 
 
Predstavila sem se staršem in povedala, da bom letošnje šolsko leto poučevala njihove 
otroke in sicer naslednje predmete: SLO, MAT, DRU, NIT, GOR, GVR, LVR in ŠVR. Eno 
uro športne vzgoje bo poučeval v razredu tudi profesor športne vzgoje Aleš Prevodnik. 
Tuji jezik angleščino bo poučevala ga. Tanja Muller. 
Nov predmet je samo GOR, ki so ga učenci že spoznali. 
S starši sem se zmenila katere šolske potrebščine rabijo otroci pri posameznih 
predmetih, da jih nosijo v torbah glede na ure, ki jih imajo na urniku, da nekatere šolske 
potrebščine lahko puščajo v šoli, seveda z vednostjo staršev. 
Opozorila  sem jih kdaj imam govorilno uro ( vsak teden 1. uro ob torkih v 
dopoldanskem času in vsak tretji torek popoldne ob 18. uri). 
Učenci tekmujejo za bralno značko, prebrati morajo 5 knjig po svoji izbiri. 4 knjige 
morajo prebrati za domače branje, ki pa jih  določim jaz. Konec maja vsi učenci 
tekmujejo v računanju je igra, aprila pa kdor želi tudi v matematičnem tekmovanju. 
Pisanje domačih nalog je obvezno, tako smo se z učenci zmenili na prvi razredni uri, in 
da se v razredu spoštujejo razredna pravila. Tudi razredna pravila so učenci določili 
sami. 
Letos imajo garderobo v 1. hodniku naše šole in mora biti vedno zaklenjena. Določili 
smo učenca, ki zaklepa in odklepa garderobo.  
Za svoje čevlje in obleko, da je garderoba urejena, poskrbi vsak učenec sam. Opozorila 
sem na copate, če ne bodo pospravljeni v vrečke in se bodo valjali po tleh bodo šli v 
smeti. 
Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov brez vednosti učitelja. V primeru bolezni 
otroka obvestimo starše. Ti pridejo po otroka ali pa gre z njihovim dovoljenjem sam 
domov. 
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Letos je novost, da učenci malicajo v jedilnici. Za red in čistočo poskrbijo štirje dežurni 
in vsak učenec zase. Dežurni se menjavajo vsak mesec. Dva učenca sta dežurna za 
razred, menjavamo jih vsak teden. 
Letos ločujemo tudi odpadke. Za to poskrbi vsak učenec sam. 
Staršem sem predstavila kriterij ocenjevanja za ustno in pisno oceno. Preverjanje znanja 
so napovedani 5 dni pred ocenjevanjem. 
V šolo prihajajo 10 minut pred začetkom pouka, tisti, ki so v varstvu pa pridejo v šolo 
do 7.30. Iz šole in v šolo hodijo skozi glavni vhod naše šole. Učenci se ne zadržujejo po 
šoli ampak odidejo domov 
Učenci, ki bodo hodili na kosilo bodo dobili kartico,  katero bodo morali skrbno paziti, 
saj se bodo z njo prijavljali na kosilo. 
Sedem učencev hodijo v OPB. Opozorim, da se lahko zgodi (zaradi pomanjkanja časa), 
da naloga ne bo napisana v celoti in naj jo učenci napišejo doma. 
V mesecu septembru so učenci začeli s kolesarskim izpitom (opravljanje vožnje s 
kolesom na cesti). Seveda tisti, ki so uspešno opravili spretnostno vožnjo (poligon) in 
cestno prometne predpise. 
 
Ad 2. Predstavitev vzgojnega načrta in hišnega reda 
 
Staršem sem predstavila vzgojni načrt in hišni red naše šole. Podrobneje smo se 
pogovorili o stvareh, ki zadevajo njihove učence na razredni stopnji ( vzgojni ukrepi, 
povračilo škode, vzdrževanje reda in čistoče, prihajanje v šolo, zadrževanje po šoli, 
mobiteli, obnašanje v šoli in izven nje, pozdravljanje, odnos do tuje in svoje lastnine, 
zamujanje pouka…) 
Starše sem obvestila, da si lahko vse preberejo na spletni strani naše šole. 
 
 
Ad3 Razno 
 
Letos bomo organizirali zimsko šolo v naravi v Kranjski Gori od 8.2. do 12. 2. 2010. 
Povedala sem  jim nekaj izkušenj iz lanske šole v naravi (program zimske šole v naravi) 
in okvirno ceno. 
 
 Sklep: 
Starši so se strinjali z vsem, ni bilo nobenih pripomb. Edini predlog s strani staršev je 
bil, da bi bilo več plačilnih obrokov pri plačevanju zimske šole v naravi, saj imajo 
nekateri več otrok na naši šoli in vsi imajo tabore. Starši le-teh težko zmorejo 
plačevanje vseh obveznosti. 
 
 
    Zapisala razredničarka: Maruša Karu 
 
 

Žig 


