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Kranj, 17. 5. 2011 
 
ZAPISNIK:  Zap. 3. roditeljskega sestanka 1. a razreda 
  Dne 17. 5. 2011, ob18,00  uri 
  V učilnici 1. b in 1. a 
 
Prisotni: Vsi ostali ( 10 staršev) 
 
Odsotni: Luma Amir, Jesenovec Mark, Jogić Adnan,Ana Vodovnik, Lija Marija 
Hawlina 
 
Dnevni red:  1. Tabor na kmetiji Zakrašnik ( finančni del) 
  2. Program tabora 
  3. Razno 
  4. Govorilne ure 
 
 
AD 1.  Poročilo z razprave 
 

1) Gospod ravnatelj je staršem predstavil finančni izračun stroškov tabora, ki 
poleg tabora zajemajo še stroške prevoza in spremljajočih učiteljev. Eden 
izmed staršev je imel na to pripombo, saj se mu zdi sama cena previsoka, 
prav tako se ni strinjal z višino stroškov  učiteljev. 

 
2) Staršem sem predstavila program , ki ga bomo izvedli na kmetiji, cilje ter 

primerno garderobo. Prosila sem jih tudi, da zapišejo zdravstvene težave 
otroka oz. druge posebnosti – nespečnost... Starše je zanimalo, ali sami 
poskrbijo za zaščito proti klopom. Obvestila sem jih, da za zaščito poskrbi 
šola, učitelji pa na taboru redno pregledujemo otroke. Menila sem, da za to 
starost uporaba mobilnikov na taboru ni primerna, starši so se s tem strinjali. 
Dogovorili smo se, da imajo otroci lahko s seboj sladkarije, ki jih bom sama 
hranila in razdelila vsem šele po kosilu oz. popoldanski malici. 

 
3) Eden izmed staršev se ni strinjal s tem, da je učenec, ki se ne udeleži zbiralne 

akcije papirja, deležen neopravičene ure. Razložila sem mu, da je to del 
pouka, bil je obveščen že na 1. rodit. sest., papir pa lahko prinese tudi tistega 
dne, ko zbirajo učenci višje stopnje, če je vzrok zadržanost staršev.  Drugih 
vprašanj staršev ni bilo. 

 
4) Starša otrok, ki imata dieto sem obvestila, da kmetija ne nudi posebne 

prehrane, zato bi morala imeti s seboj prilagojeno mleko. Starša sta se s tem 
strinjala. Govorilne ure sem zaključila ob 19,30.  

 
 Sklep: Dogovorili smo se, da sladkarije hrani in deli učitelj. 
 
Sestanek zaključen ob 19,00 uri . 
 
Razrednik 
Tatjana Pavlič 
 

Žig 


