
 
 
 
Kranj, 9. 9. 2010 
 
 
ZAPISNIK: 1. roditeljskega sestanka 1. č razreda 
                      v četrtek, 9. 9. 2010, ob 17. uri 
 
 
Prisotni: starši učencev 1. č, stara mama učenke Lare Škulj, Bernarda Juvan, Matic 
Leskovar 
 
 
Odsotni: starši učenke Lare Škulj  
  
Dnevni red: 
1. Predstavitev učiteljic in staršev 
2. Predstavitev predmetov, urnika, šolskega koledarja 
3. Preverjanje in ocenjevanje znanja, standardi znanja 
4. Dnevi dejavnosti, tabor 
5. Interesne dejavnosti 
6. Bralna značka, šolska knjižnica, mladinski tisk 
7. Jutranje varstvo 
8. Podaljšano bivanje 
9. Prehrana 
10. Opravičila, izostanki, govorilne ure 
11. Šolski red, razredna pravila, vizija šole 
12. Vzgojni načrt, postopkovnik 
13.Volitve v svet staršev 
14. Razno  
15. Individualni razgovori s starši 
 
 
Sklepi in dogovori: 
 

1. Učiteljice in starši otrok, ki obiskujejo 1. č razred so se predstavili. 
2. Predstavljen je bil urnik pouka, predmeti ter šolski koledar.  
3. Starši so bili obveščeni, da bodo obvestila o preverjanju in ocenjevanju pritrjena 

na vratih razreda. Ogledali so si tudi standarde znanja za 1. razred. 
4. Seznanjeni so bili tudi z dnevi dejavnosti, ki so navedeni v LDN 1. razredov ter 

da bodo otroci odšli na tabor na turistično kmetijo, predvidoma v maju. 
5. Interesne dejavnosti so objavljene na spletu, potekajo pa popoldne, večinoma v 

šoli. 
6. Sprejeto je bilo, da je bralna značka obvezna, starši so dobili list z informacijami.  

Knjige si bodo otroci lahko sposojali v šolski knjižnici. Na šoli pa se lahko naroči 
tudi mladinski tisk, za kar so tudi dobili prijavnice.    

7. Povedano je bilo, da jutranje varstvo poteka v 1. c razredu od 6.00 do 7.50. 
8. G. Leskovar je staršem predstavil način in potek dela v OPB (11.45–

15.30/16.30) ter dejavnosti, ki se izvajajo v tem času. Seznanjeni so bili tudi s 
tem, da so v oddelku tudi otroci iz tretjega razreda, vendar glede kombinacije ni 
bilo nobenih vprašanj ali pripomb. 



9. Starše smo seznanili, da je potrebno prehrano odjaviti dan prej oz. v primeru 
bolezni na dan odsotnosti do 7.30 na telefon 04/20 10 346 ali elektronski naslov 
odjava.prehrane@sfpkr.si ter da bi si želeli zmanjšati porabo vrečk, zato naj bi 
otroci, ki jim malica večkrat ostaja, prinesli v šolo manjšo plastično posodico. 

10. Opravičila se sprejemajo pisno, za kar lahko uporabijo publikacijo. Učiteljice in  
učitelj lahko s starši kontaktirajo tudi preko elektronske pošte in na govorilnih 
urah, ki so popoldne vsak tretji torek v mesecu 17.00–17.45, za katere se 
vpišejo na seznam, ki bo na vratih učilnice ali dopoldne po urniku učiteljic.  

11. Opozorjeni so bili, da imajo prvošolci oblačila, obutev in copate v omarici ter da 
naj točno prihajajo v šolo, saj se šola zaradi varnosti ob 8.00 zaklepa, da bodo 
otroci dobili tudi kakšno domačo nalogo, predvsem pa naj pokažejo, kaj so čez 
teden delali v šoli ter poskrbijo za urejenost svojih potrebščin, da morajo biti 
šolske potrebščine podpisane in zvezki oviti. Če bodo imeli kakšna vprašanja ali 
probleme, naj učiteljem čim prej sporočijo ter da dobijo večino informacij tudi 
na šolski spletni strani in spletni strani razreda ter v publikaciji, kjer je navedena 
tudi vizija šole.  

12. Starši so bili seznanjeni tudi s postopkovnikom, ki je del vzgojnega načrta. 
13. Starši so izvolili in potrdili predstavnico razreda za svet staršev ga. Amelo 

Kapljič, za namestnico pa ga. Ireno Bertoncelj.  
14. Dobili so informacije o športnem dnevu – pohodu po mamutovih poteh, na 

katerega so učiteljice povabile tudi starše. Opozorjeni so bili na napako v 
publikaciji, da so zimske počitnice od 21. 2. 2011 do 25. 2. 2011 ter da bo še 
ena delovna sobota, to bo 2. 4. 2011, čistilna akcija ter da se stvari, ki se 
pozabijo v šoli dobi naslednji dan, saj se učilnice in hodniki zaklepajo. Starši so 
se strinjali, da vsak prinese v šolo 100 robčkov. Učiteljice so prosile starše, da 
sporočijo posebnosti otroka, npr. alergije, diete, ipd. Povabljeni so bili na 
delavnice v šolo za starše ter o donaciji za šolski sklad ter dobili prijavnice. 

15. Nekaj staršev je opozorilo na posebnosti njihovih otrok. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.00. 
 
Naslednji roditeljski  sestanek je predviden v maju 2011. 

 
 
 

 
Kokrica, 11. 9. 2010   Žig    Zapisala: 
          Tadeja Knific 
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