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Datum: 10. 9. 2010 
 
 
ZAPISNIK:  1. roditeljskega sestanka 5. č  razreda 
  dne, 8. 9. 2o10  ob 18. uri  
                      v učilnici 5.č razreda 
 
Prisotni: starši učencev 5. č,  Dijana Korošec, Anita Žibrek 
Odsotni: Gorzetti, Maksimović, Pevec, Trilar-Šabotić 
Dnevni red:  1. vzgojno izobraževalno delo v 5. č razredu; 
                       2. predstavitev šolske publikacije – šolski koledar, opravičevanje  
   odsotnosti; 
                       3. predstavitev interesnih dejavnosti na šoli; 
                       4. hišni red; 
                       5. volitve v Svet staršev; 
                       6. razno. 
 
Poročilo o razpravi: 
 
K1: Staršem sem predstavila predmetnik, učni načrt, jih seznanila z načinom preverjanja 
in ocenjevanja znanja, s kriteriji ocenjevanja. Predstavila sem učiteljici, ki še poučujeta v 
tem razredu – ga.Anita Žibrek, ga. Tanja Müller. Ga. Žibrek je predstavila način dela, 
preverjanja in ocenjevanja za predmete, ki jih poučuje. 
 
K2: Skupaj smo pregledali šolsko publikacijo – urnik, šolski koledar (opozorila sem jih 
na napačno vpisane zimske počitnice), se dogovorili o načinu opravičevanja odsotnosti 
in sprotnem medsebojnem obveščanju. 
 
K3: Starše sem seznanila z interesnimi dejavnostmi na šoli in jih obvestila, da bomo vse 
interesne dejavnosti izvajali v času od 14.30 dalje, začeli pa v drugi polovici septembra 
ali oktobra. Na spletu je objavljena publikacija, predstavljene so vse  int. dejavnosti. 
 
K4: Ob publikaciji smo pregledali tudi nekatera zapisana določila hišnega reda in se 
dogovorili o njihovem doslednem izvajanju. Opozorila sem jih na postopkovnik, ukrepe 
po postopkovniku in neopravljene domače naloge vse tri učiteljice zapisujemo v 
posebne obrazce za vsakega učenca, staršem so na vpogled na govorilnih urah. 
Dogovorili smo se, da učenci copate letošnje šolsko leto nosijo domov. 
 
K5: Starši so za predstavnika Sveta staršev na novo izvolili g. Dejana Popoviča, 
namestnik pa je g. Branko Rozman. 
 
K6: Opozorila sem jih še na: 
Šolski sklad – starši lahko tudi letos prispevajo denar, izpolnili so obrazce, 
Pravilnik o šolski prehrani (na šolski spletni strani), 
nezgodno zavarovanje, 
šolo za starše – izvajala jo bo ga. Damjana Šmid, razdelili smo prijavnice, 
ločevanje odpadkov, vzdrževanje reda in varnosti v šoli. 
navodila za prvi športni dan – Pohod po mamutovih poteh. 
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Starši niso imeli pripomb. 
 
Sestanek smo zaključili ob 19. uri. 
 
Razredničarka:  Dijana Korošec                                                 Žig 


