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Datum, 8. 9. 2010 
 
ZAPISNIK:  1. roditeljskega sestanka 2. c razreda 
  dne, 8. 9. 2010  ob 18. uri 
  v učilnici 2. c razreda 
 
Prisotni: Bodiroža, Fende, Jerič, Likozar, Meglič, Miklavc, Pogačnik, Rakovec, Resnik, Rotovnik, 
Seehase, Stare, Šivic, Škofic, Škrjanec, Zabret, Zadravec, Žmavc 
 
Odsotni: Pestar 
 
Dnevni red:   
1. Predstavitev programa  
2. Pravilniki 
3. Tabor  
4. Svetovalno delo s starši 
5. Razno 
 
AD 1. Predstavila sem predmetnik, urnik, organizacijo dela v razredu/šoli, učbenike, delovne 
zvezke, kriterije, načine preverjanja in ocenjevanja pri posameznih predmetih, razredna pravila, 
interesne dejavnosti, ki se bodo v šolskem letu 2010/11 izvajale na šoli ter delovanje knjižnice.  
Pri kriterijih ocenjevanja sem najbolj poudarila tiste, ki so vezani na začetno branje in pisanje.  
Obvestila bodo med šolskim letom na oglasni deski razreda, določena pa bodo otroci dobivali 
tudi vsak posebej v pisni obliki ali pa jih bodo učenci sami napisali v publikacijo.  
Učiteljica Petra Mali je predstavila organizacijo dela v OPB ter pri tem starše posebej opozorila 
na potrdila, ki so vezana na predčasno odhajanje otroka iz šole in pisanje domačih nalog.    
Sklep: Starši so podprli predlog, da otroci nosijo domov samo zvezke, v katere bodo pisali 
domačo nalogo in tiste, ki jih bodo potrebovali za učenje. Vizija razreda (redno opravljanje 
domačih nalog, skrb za šolske potrebščine, priprava na pouk, disciplina pri pouku …) se je 
staršem zdela pozitivna. Sprejeli so način beleženja vestnosti otrok pri določeni šolski 
obveznosti. 
 
AD 2. Predstavila sem prednostne naloge naše šole v tem šolskem letu: Spremljanje in 
izvajanje Hišnega reda, Pravil šolskega reda, Vzgojnega načrta in Varnost in red (Disciplina); 
ločevanje odpadkov. 
Starše pa sem seznanila tudi o novostih, ki so vezane na šolsko prehrano. 
 
AD 3. Starše sem seznanila o bistvenih podatkih glede tabora, ki bo organiziran za 2. razrede. 
 
AD 4. Starše sem seznanila o delovanju šolskega sklada in o izvajanju delavnic v okviru Šole za 
starše.  
 
AD 5. Starše 2. c-razreda bo v letošnjem šolskem letu zastopala Stanka Stare, za namestnika pa 
se je javil Tihomir Bodiroža. 
    
Sestanek zaključen ob 19.20  
 
                                                                                      Zapisala razredničarka 2. c  Petra Žontar 
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