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Datum, 7. 9. 2011 
 
ZAPISNIK: 1. roditeljskega sestanka 4.č razreda 
           na Kokrici, 7. 9. 2010 dne  ob 18.00 uri 
             v učilnici 4.č 
 
Prisotni: Bertoncelj, Bogataj, Gartnar, Gros, Hain, Hude, Jerala, Lombar-Mravlje, Mali, 
Ošlaj, Podjavoršek, Sladič, Todorović, Zupančič 
 
Odsotni: Valjavec-Grohar 
 
Dnevni red:   1. Letna šola v naravi 
                      2. Program in organizacija dela v OPB 
                      3. Predstavitev oddelka,  seznanitev s šolskim delom in hišnim redom 
                     4. Učne vsebine po predmetih in šolske potrebščine 
                     5. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ  
          6. Šolski koledar in urnik 
                     7. Interesne dejavnosti, mladinski tisk, zavarovanje učencev 
                     8. Svet staršev 
                     9. Dejavnosti v septembru 
                    10. Razno 
      
AD 1. Staršem sem povedala, da bomo letno šolo v naravi izvedli v Bašaniji na 
Hrvaškem, odhod bo 13.9. 2011, ob 8. uri, prihod pa 16.9.2011, približno ob 17. uri. 
Seznanila sem jih s cilji, ki jih želimo doseči in jim predstavila zgibanko, ravnatelj pa jih 
je seznanil s strukturo cene letne šole v naravi.  Poudarila sem, da denarja ne 
potrebujejo, mobilni telefoni pa so prepovedani. 
 
AD 2. Program in organizacijo dela v OPB je predstavila ga. Petra Mali. 
         
AD 3. Predstavila sem: oddelek 

• Publikacijo 
• Predmetnik 
• Odjavo prehrane 
• Organizacijo jutranjega varstva 
• Hišni red ( copate nosijo vsi učenci domov) 
• Govorilne ure 
• Domače naloge 
• Knjižnico na Kokrici 
• Učbeniški sklad 
• Akcija »čisti zobje« 
• Ločevanje odpadkov 

 
AD 4. Predstavila sem učne vsebine po posameznih predmetih in potrebščine. 
 
AD 5. Starše sem seznanila s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju   



O  
 K

K  49, 4000 K

SNOVNA ŠOLA

IDRIÈEVA RANJ
FRANCETA PREŠERNA RANJ

 
 

stran 2 od 2 

 učencev v osnovni šoli. Povedala sem kriterij ocenjevanja ter jih seznanila z različnimi  
preverjanji  pred vsakim ocenjevanjem. 
 
AD 6. Predstavila sem  urnik za naš oddelek in jih seznanila s pomembnimi dogodki v 
letošnjem šolskem letu. 
           
AD 7.  Povedala sem, da bomo z interesnimi dejavnostmi pričeli v oktobru. 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 8. Predstavnica Sveta staršev je ga. Ivana Hude, namestnica pa Brigita Pičman. 
 
AD 9. Povedala sem, da imamo v soboto, 10.9. športni dan. Hodili bomo po 
mamutovih poteh (pribl. 14 km). Zberemo se ob 8.30 pred šolo in nato odidemo pred 
Mercator, kjer je start. S pohodom zaključimo pribl. ob 13.00. Pohoda se lahko 
udeležijo tudi starši. 
 
 
Sestanek zaključen ob 19.45 uri  
 
 
Razrednik: Jelka  Tomazin 
 

Žig 


