
 
 
 
ZAPISNIK 3. RODITELJSKEGA SESTANKA ZA 1 .a RAZREDA 

 

Sestanek je bil 20. 3. 2012 ob 18. uri v učilnici 1 .a razreda  

Prisotni: učiteljici Marija Mohorič in  Jana Varl, vzgojiteljica Nataša Koblar, socialna pedagoginja 

Urška Ude, specialna pedagoginja Alenka Čoh Lombar (predavateljici) 

Odsotni starši: Brekalo, Hrastnik (opravičeno), Kremenović, Rebolj, Sonc, Šegš Thaler 

 
DNEVNI RED:    
1. Predavanje: Začetno opismenjevanje, učne in delovne navade (predavanje socialne 

pedagoginje ga. Urška Ude in specialne pedagoginje ga. Alenka Čoh Lombar) 

2. Razno  

3. Govorilne ure 

 

AD 1. Ga. Ude in Ga. Čoh Lombar sta predavali o začetnem opismenjevanju in učnih ter 

delovnih navadah. Tako vsebina kot način predstavitve le- te sta bili zelo kvalitetni. Starši so se 

s povedanim strinjali in imeli nekaj sprotnih vprašanj, na katere so dobili želene odgovore. 

 

AD 2. Z učiteljico Jano Varl  sva po predavanju predstavili učne vsebine pri pouku do konca 

šolskega leta, opozorili na nekaj pomembnih tekočih zadev (opravljanje domače naloge, 

pregledovanje mape z obvestili in oglasne deske, skrb za šolske potrebščine), dali navodila za 

čistilno akcijo in povabili starše na 4. roditeljski sestanek za tabor, ki bo v maju. Mati učenke iz 

našega razreda se je pritožila, ker je  nisem poklicala domov, ko je bila učenka cel teden  bolna 

in ni vedela, da v ponedeljek, 19.3. ni bilo pouka. Obe z učiteljico sva razložili, da je bilo danih 

dovolj obvestil, tudi na spletni strani in da je potrebno v prihodnje obvestila bolj redno 

spremljati. Poleg tega pa imam vsak petek dopoldne redne govorilne ure, kamor se me lahko 

tudi pokliče po telefonu, če  se starši govorilnih ur osebno  ne morejo udeležiti.   

Starše sem obvestila, da bom v mesecu aprilu mentorica študentki razrednega pouka  Daši 

Bulatović na pedagoški praksi in da bo le-ta tudi poučevala v oddelku. 

AD 3. Po sestanku sem imela   govorilne ure. 

Skupaj z govorilnimi urami sem  zaključila ob 20.45. 

 

V Kranju, 28.3.2012                                            Razredničarka 1 .a : Marija Mohorič   


