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o-fp.kr.edus.si 

Datum, 9. 9. 2010 
 
ZAPISNIK: 1. roditeljskega sestanka 4.č razreda 
           na Kokrici, 8. 9. 2010 dne  ob 17.00 uri 
             v učilnici 4.č 
 
Prisotni: Anžič, Bogataj, Grah, Križaj, Likozar, Malovrh, Naglič, Naglič D., Okorn, 
Pozvak, Ravnikar, Sajovic, Sitar, Verbič  
 
Odsotni: Zelnik 
 
Dnevni red:  1. Predstavitev oddelka,  seznanitev s šolskim delom in hišnim redom 
                     2. Vzgojni načrt oddelka 
                     3. Učne vsebine po predmetih in šolske potrebščine 
                     4. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ  
          5. Šolski koledar in urnik 
                     6. Interesne dejavnosti, mladinski tisk, zavarovanje učencev 
                     7. Letna šola v naravi 
                     8. Svet staršev 
                     9. Program in organizacija dela v OPB 
                   10. Razno 
               
AD 1.  

 Publikacija 
 Predstavitev predmetnika 
 Odjava prehrane 
 Organizacija jutranjega varstva 
 Hišni red ( copate nosijo vsi učenci domov) 
 Govorilne ure 
 Domače naloge 
 Šolska svetovalna služba 
 Knjižnica na Kokrici 
 Učbeniški sklad 
 Akcija »čisti zobje« 
 Ločevanje odpadkov 

 
AD 2. Staršem sem predstavila vzgojni načrt oddelka. 
 
AD 3. Predstavila sem učne vsebine po posameznih predmetih in potrebščine. 
 
AD 4. Starše sem seznanila s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju   
          učencev v osnovni šoli. 
 
AD 5. Predstavila sem  urnik za naš oddelek in jih seznanila s pomembnimi dogodki  
           (počitnice, dan šole, prosti dnevi,..) Opozorila sem jih, da je v publikaciji 
napačno  
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           označen čas počitnic. Pravilno 21.-25.2.2010. 
. 
AD 6.  Predstavila sem interesne dejavnosti, ki jih vodijo učiteljice naše šole, 
dejavnosti, katere pa bodo vodili zunanji sodelavci pa še ni dokončen. Otroci in starši 
bodo sproti obveščeni. 
Mladinski tisk ni obvezen, izpolnjene prijavnice za posamezno revijo zbira ga. Mojca 
Jošt. Zavarovanje otroka starši uredijo sami.  
 
AD 7. Staršem sem povedala, da bomo letno šolo v naravi izvedli v Bašaniji na 
Hrvaškem, odhod bo 14.9. 2010, ob 8. uri, prihod pa 17.9.2010, približno ob 17. uri. 
Seznanila sem jih s cilji, ki jih želimo doseči in jim predstavila zgibanko. Poudarila sem, 
da so mobilni telefoni in sladkarije prepovedane. 
 
AD 8. Izvolili smo go.Darjo Naglič-Bogataj.  
 
AD 9. Program in organizacijo dela v OPB je predstavila gdč. Mojca Dolenc. 
 
 
 
Sestanek zaključen ob 18.30 uri  
 
 
Razrednik: Jelka  Tomazin 
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