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Kranj, 15.9.2010  
 
ZAPISNIK 1. roditeljskega sestanka 1.b razreda 
 
Dne  9. 9. 2010 ob 17.00 uri 
V učilnici 1.a (kasneje še v 1.b) 
 
Prisotni: Starši 15 učencev 
 
Odsotni: Kabashi 
 
Dnevni red:  1. Predstavitev šole 
                     2. Učni načrt za vse predmete in kriteriji ocenjevanja 
                     3. Šolski koledar 
                     4. Delo v OPB 
                     5. Razno 
 
Roditeljski sestanek smo pripravile učiteljice skupaj, le točka razno je potekala v 
matičnih učilnicah. 
 
AD 1.  
Učiteljica Elvira Garibović je staršem predstavila našo vizijo šole, pomembna določila 
vzgojnega načrta, pravila šolskega reda, Hišnega reda in pravilnika o prehrani. Starši 
niso podali nobenih pripomb. 

 
AD 2. 
 Učiteljica Nataša Koblar je staršem predstavila učbenike in DZ, ki jih bomo potrebovali 
pri pouku, učni načrt po predmetih in kriterije ocenjevanja. Starše je zanimalo, kako 
bodo o ocenjevanju obveščeni, kar jim je učiteljica tudi natančno razložila. 

 
AD 3. 
 Učiteljica Tatjana Pavlič je predstavila šolski koledar (v publikaciji), dneve dejavnosti, 
bralno značko, tabor, organiziranost interesnih dejavnosti. Predstavila je tudi Šolo za 
starše ter šolski sklad. Na oglasni deski 1. razredov bodo pripete prijavnice, prav tako 
vsa druga obvestila. 

 
AD 4.  
Učiteljica Jana Varl je predstavila kako poteka delo v OPB. 

 
AD 5.  
Izvolili smo dva predstavnika za svet staršev in sicer go.Drobnjak in kot namestnico go. 
Jerše.  
Pomenili smo se glede opravičevanja odsotnosti, opozorila sem na pravilo, da starši 
nimajo vstopa v razred, če se jim to izjemoma ne dovoli, otroke naj pospremijo le do 
vhodnih vrat razreda. Poudarila sem pomen navajanja na samostojnost pri oblačenju in 
pospravljanju za seboj, prav tako sem jih opomnila, naj označijo oblačila in obutev 
(zavarovanje). Starše je zanimalo, koliko število ID je primernih, da jih otrok obiskuje v 
1.r. Svetovala sem jim, da se z otrokom pogovorijo o njegovih interesih in o tem, da jih 
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bo moral redno obiskovati, ter se nato odločijo za zgornjo mejo. Glede igrač smo se 
dogovorili, da jih bodo učenci smeli prinašati samo v petkih, seveda manjše vrednosti. 
Starše sem prosila tudi, naj takoj, ko nastopi morebitna težava, stopijo do mene, da 
težave in morebitne konflikte, stresne situacije rešujemo sproti, v korist otrok. 
Na koncu sem opozorila tudi na sprotno pregledovanje vsebine šolskih torbic, še 
posebej map, v katerih so vsa obvestila, ki so pomembna zanje. 
Izrazila sem upanje na dobro sodelovanje preko celega šolskega leta. 

 
Sklep: Dogovorili smo se, da bom starše sprotno obveščala o delu in vedenju njihovega 
otroka. Vsa splošna obvestila bodo na oglasni deski pred razredom, pomembnejše 
informacije pa bom posredovala tudi v pisni obliki.  
 
 
Sestanek zaključen ob 18.10 uri  
 
 
 
Razrednik 
Elvira Garibović 
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