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Kranj, 14. 9. 2009 
 
 

ZAPISNIK: 1. roditeljskega sestanka v 5. c  
                      v sredo, 9. 9. 2009, ob 18. uri 
 
 
Prisotni: Habjan, Hegler, Jelenc, Koželj, Majetič, Resnik, Kotnik, Krča, Rogelj, Sajovic, Sodnik, 
Strniša, Šušteršič in Alenka Vadnov 
 
Opravičeno odsotni: Podpeskar in Verbič 
 
Odsotni: / 
 
Dnevni red: 

1. Predstavitev 
2. Pravilniki 
3. Volitve predstavnikov za svet staršev 
4. Razno 

 
 
Sklep: 

1. Razredničarka je predstavila učiteljice, ki poučujejo v tem oddelku ter predmete in 
urnik. Pregledali so tudi šolski koledar in dobili informacije o preverjanju in ocenjevanju 
znanja, ki temelji na Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja v osnovni šoli ter 
kriterijih, ki so bili določeni na aktivu 5. razredov. Starši so bili opozorjeni na napako v 
koledarju in sicer, da bo zimska šola v naravi potekala v Kranjski Gori od 8. 2. do 12. 2. 
2010 ter da bodo zaradi šole v naravi na kulturni praznik, zato prosti v ponedeljek, 15. 
2. 2010. Seznanjeni so bili o poteku vaj za kolesarski izpit, ki jih vodita Jelka Tomazin in 
Bernarda Juvan, da bodo potekale po skupinah ter da je obvezna čelada, izposodijo pa 
si lahko šolska kolesa. Povedano je bilo, da se interesne dejavnosti začnejo v oktobru in 
da si ponudbo lahko ogledajo na internetni strani šole ter da lahko preko šole naročijo 
mladinski tisk, za katerega morajo prijavnice oddati do konca septembra. Razredničarka 
je povedala, da sprejema opravičila pisno, zapisana na list papirja ali v otrokovo 
publikacijo, kamor bodo zapisana tudi vsa šolska obvestila staršem. Starši so bili 
seznanjeni z razporedom govorilnih ur, ki je objavljen tudi na spletni strani šole in petih 
razredov, z učiteljico Tanjo Müller pa se za govorilne ure in vse ostalo lahko dogovorijo 
preko elektronske pošte. 

2. Staršem je bil predstavljena vizija šole, Vzgojni načrt, Hišni red in Pravila šolskega reda, 
kjer so bile poudarjene posamezne alineje (varnost, pravila obnašanja in vedenja, 
prihajanje in odhajanje učencev v oz. iz šole, uporaba garderobe, opravičevanje 
odsotnosti, sporočanje podatkov, šolska prehrana, zdravstveno varstvo). Predstavljena 
so bila tudi navodila oz. ukrepi proti širjenju pandemske gripe. Izvedeli so tudi kakšen je 
novi Pravilnik o vzgojnih opominih (administrativne sankcije, 3 opomini, prešolanje brez 
soglasja staršev). 

 
3. Prisotni starši so za predstavnika za svet staršev potrdili g. Strniša ter namestnika g. 

Jelenca. 
4. Razredničarka je povedala, da bi želeli otrokom iz socialnih družin omogočiti tabor ali 

šolo v naravi, zato jih šola naproša, da prispevajo nekaj finančnih sredstev. Razdelila je 
liste za prispevek v šolski sklad. Seznanjeni so bili tudi o protokolu šole pri obravnavi 
nasilja v družini, ki temelji na Zakonu o preprečevanju nasilja v družini. Starši so dobili 
tudi prijavnice za šolo za starše, na kateri bo predavala ga. Zdenka Zalokar Divjak. 
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Ga. Hegler je predlagala, da bi otroke seznanili z varnimi točkami v Kranju, da bi tam 
otroci lahko poiskali pomoč ob kakšnem problemu. G. Krč je povedal, da so torbe otrok 
zelo težke, kar so potrdili tudi ostali starši ter predlagali, da bi nekatere delovne zvezke 
in učbenike puščali v šoli. Dogovorili smo se, da puščajo v šoli le tiste delovne zvezke, 
ki vsebujejo snov, katero še ne obravnavamo, občasno pa tudi učbenike, saj jih 
potrebujejo tudi doma kot gradivo za učenje.  

 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.45. 
 
       
 

Žig    Zapisala: 
         Alenka Vadnov  
 
 


