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ZAPISNIK:  1. roditeljskega sestanka 4. c razreda 
  dne, 7. 9. 2011  ob 18. uri, v učilnici 4. č in 4.c razreda   
   
 
Prisotni: Starši učencev 4. c razreda 
Odsotni: Starši Kirila Kostova in Rožman 
 
Dnevni red:  

1.  Predstavitev oddelka 
2.  Tabor 
3.  Pregled publikacije 
4.  Predmetnik, urnik in šolske potrebščine 
5.  Preverjanje in ocenjevanje 
6.  Dejavnosti v septembru - prvi športni dan 
7.  Predstavnik Sveta staršev 
8.  Vzgojni načrt – vizija šole 
9.  Razno 

 
 
  
Ad 1   
Učiteljica Jelka Tomazin je predstavila oba oddelka 4. razredov in učitelje, ki poučujejo v 
njem. Predstavila je tudi učiteljico v OPB – Petro Mali. 
 
Ad 2 
Gospod ravnatelj je predstavil stroške tabora, razredničarki pa  program, ki bo potekal v 
šoli v naravi. Pripomb s strani staršev ni bilo razen, da gremo na tabor samo stroge 
učiteljice. 
 
Ad 3   
Na kratko sem povzela vsebino publikacije –  urejenost šole, šolski koledar,    
dneve dejavnosti, šolsko svetovalno službo, denarne zadeve, govorilne ure, šola v 
naravi… Povedala sem, da sta  letošnji prednostni nalogi šole ločevanje odpadkov in  
skrb za primerno disciplino učencev pri pouku in v šoli.  
 
Ad 4 
Povedala sem, da imajo tri nove predmete – družbo, naravoslovje in tehniko in 
angleščino. Predstavila sem Pravilnik o dolžnostih učencev. Več časa sem namenila 
pomembnosti pisanja domačih nalog. 
 
 
 
 
Ad 5 



O  
 K

K  49, 4000 K

SNOVNA ŠOLA

IDRIÈEVA RANJ
FRANCETA PREŠERNA RANJ

 
 

stran 2 od 2 

Starše sem seznanila s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja in s kriterijem 
ocenjevanja. Povedala sem, da bo pred vsakim ocenjevanjem tudi preverjanje, ki je 
lahko izvedeno na različne načine. 
 
Ad 6  
Pogovarjali smo se o prvem športnem dnevu, ki bo soboto, 10. 9. Hodili bomo po 
mamutovih poteh (12 km). Pohoda se lahko udeležijo tudi starši.    
 
Ad 7 
Predstavnik Sveta staršev je g. Nufret Alidžanović, njegova namestnica pa ga. Nataša 
Miklavčič. 
 
Ad 8 
Staršem sem omenila vizijo in vrednote šole, vzgojni načrt in postopkovnik, ki je del 
vzgojnega načrta naše šole.  
 
Ad 9 
Predstavila sem jim projekt Zdrav življenjski slog in Šolski sklad.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.45  
 
                                                              Razrednik: Valerija Konečnik - Stenovec 
 


