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8. 9. 2011 
 
ZAPISNIK:  1. roditeljskega sestanka 3. č-razreda, 7. 9. 2011, ob 18. uri, v 

učilnici omenjenega razreda 
   
 
Prisotni: 

• Starši učencev: Marjan Penček, Lilijana Drinovec, Zora Fister, Mojca Jagodic, 
Blanka Oman, Ivan Sobočan, Suzana Strniša, Slavko Štern, Milena Turuk  

• Brigita Fojkar, razredničarka 
 
Odsotni:  

• Starši učencev: Jana Kotnika, Nejca Skoka Jekovca, Tima Škrjanca 
 
Dnevni red:   

1. Predmetnik, urnik, govorilne ure, ocenjevanje  
2. Publikacija 
3. Pravilniki  
4. Sodelovanje starši – šola 
5. Šolska prehrana 
6. Dejavnosti v septembru 
7. Šola v naravi 
8. Šola za starše 
9. Šolski sklad 
10. Cepljenje 
11. Volitve 
12. Mladinski tisk 
13. OPB 
14. Razno 

 
 
  
 Poročilo z razprave 

 
AD 1. Dobršen del roditeljskega sestanka je bil namenjen predstavitvi predmetnika, 
urnika, učnim vsebinam pri slovenščini in matematiki v 3. razredu ter ocenjevanju 
znanja (standardi znanja). Starši so bili opozorjeni na spletno stran aktiva tretjega 
razreda, kjer se s slednjim lahko podrobno seznanijo. Poudarila sem, da bo pri 
slovenščini v primerjavi z drugim razredom bistveno več samostojnega pisanja, pri 
vseh predmetih pa samostojnega dela nasploh. Na že utečen način bomo nadaljevali z 
bralno značko.  
 
AD 2. Na kratko sem predstavila publikacijo, a se pri tem nisem dolgo zadržala, saj se 
starši v njej dobro znajdejo. Pohvalili so njeno zunanjo podobo. Spomnila sem starše na 
pomembne telefonske številke, naslove spletnih strani, šolski koledar (prireditve, 
novoletni bazar, obe delovni soboti – 10. 9. 2011 ter 24. 3. 2012). 
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A 3. Omenila se najpomembnejše pravilnike: Pravila šolskega reda, Pravila hišnega reda 
ter Vzgojni načrt. Naštela sem glavne točke iz prvega, to je Pravil šolskega reda, 
katerega povzetek, o tem so bili obveščeni, si lahko preberejo tudi v publikaciji. Ker se 
mi je zdelo pomembno, sem starše (ponovno) opozorila na pravočasno prihajanje 
učencev k pouku, uporabo glavnega vhoda, zavarovanje garderobe, namen domačih 
nalog, ločevanje odpadkov... 
 
A 4.  Glede sodelovanja starši – šola sem omenila Šolo za starše ter Ustvarjalno vzgojo 
ge. Novković, o čemer bodo še obveščeni. Seznanjeni so bili s tedenskimi (petek, 4. 
šolska ura) ter mesečnimi govorilnimi urami. 
 
A 5.  Starši so dobro informirani, kar se tiče šolske prehrane. Kljub temu sem jih 
spomnila na pravočasno odjavo v primeru učenčeve odsotnosti ter posledice 
nepravočasne odjave, subvencioniranje (koordinatorica – ga. Sonja Cvek). Nekaj 
učencev je upravičenih do dodatne subvencije. 
 
A 6. Starše sem seznanila s prvim športnim dnevom – pohodom po mamutovih poteh 
- v soboto, 10. 9. 2011, s katero bomo nadomestili 19. 3. 2012, ko bo prost dan. 
Učence, ki se pohoda zaradi sodelovanja pri predstavi na prireditvi ne bodo udeležili, 
so starši že opravičili. 
 
A 7.  Že sedaj so starši poskušali poizvedeti za ceno plavalne šole v naravi na Ptuju. 
Seveda jim odgovora nisem mogla ponuditi, sem pa pomirila mamico, ki je želela 
izvedeti, če bo možno plačilo na obroke. Upam, da se nisem prenaglila. Za enega 
učenca je oče dejal, da se šole v naravi ne bo udeležil. Seznanjen je s tem, da bo tečaj 
plavanja opravljal v kranjskem bazenu. Povedala sem jim tudi termine šole v naravi (9. 
1. – 13. 1. 2012, 16. 1. – 20. 1. 2012). Opaziti je bilo, da pridno zasledujejo spletno 
stran aktiva tretjega razreda, saj so vedeli, da so tam objavljeni termini drugačni. Sicer 
pa sem go. Suzano Geršak prosila za popravek le-teh. 
 
A 8.  Glej točko 4. 
 
A 9.  Enako kot lani sem jih povabila, da lahko, v kolikor želijo, prispevajo sredstva v 
Šolski sklad. Omenila sem, da Šolski sklad prenekateremu učencu omogoči udeležbo 
na taboru oz. v šoli v naravi. Po podpisih sodeč so se dobro odzvali.  
 
A 10.  Ker šola sodeluje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev, je tudi v 
tretjem razredu, tako kot v prvem, predvideno cepljenje. Kdaj le-to bo, bodo starši 
pravočasno obveščeni. 
 
A 11.  Predstavnika za Svet staršev ostajata ga. Milena Turuk ter g. Marjan Penček. 
 
A 12. Mladinski tisk sem le omenila ter dodala, kateri bi lahko bil primernejši za 
tretješolce. 
 
A 13. Učiteljica Anita Žibrek, ki bo imela učence v podaljšanem bivanju, se sestanka ni 
udeležila v našem razredu, zato sem sama na kratko predstavila, kako bo potekalo 
podaljšano bivanje. V letošnjem šolskem letu si bo učence 3. č-razreda, ki so vključeni v 
OPB »podajalo« kar nekaj učiteljev. Razume se, da zaradi obveznosti posameznih 
učiteljev in, nenazadnje, zaradi premajhnega števila učiteljev. Tako bodo učenci v 
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ponedeljkih in sredah 5. šolsko uro (menda) pri učitelju Maticu Leskovarju, ob četrtkih 
jih bom imela 6. uro sama, v petkih pa do prihoda učiteljice Anite Žibrek učiteljica Petra 
Mali. Po peti oz. v četrtek po šesti šolski uri pa bodo pri učiteljici Aniti Žibrek.  
 
A 14.  Omenila sem varno rabo interneta, pomembnost izbire skupnega prostora, kjer 
naj bi se nahajal računalnik in kjer bi starši imeli nadzor nad otrokom.  
Glede interesnih dejavnosti, ki se bodo povečini pričele izvajati v oktobru, so dobili 
informacijo, naj si več preberejo v brošuri, objavljeni na šolski spletni strani. 
 
 
  
 
 
Sestanek zaključen ob 19.30. 
 

Brigita Fojkar,  
razredničarka 

 
Žig 


