
 

 

Tel.: (04) 20 10 340    fax: (04) 20 10 341     EZR  01252-6030657670    ID SI94256454 
elektronska pošta: info@o-fp.kr.edus.si    internet  http://www.o-fp.kr.edus.si 

N
atisnjeno in p

od
p
isano od

d
aj v tajništvo, kop

ijo p
ošlji po elektronski p

ošti na naslov info@
o-fp.kr.ed

us.si 

 
Kranj, 7.9.2011 
 

ZAPISNIK  1. roditeljskega sestanka 5.a razreda v šolskem letu 2011/12 

  dne 7.9.2011, ob 18. uri 
  na OŠ Franceta Prešerna v Kranju 
 
Prisotni: Starši učencev 5.a in razredničarka 
 
Odsotni: Shabani, Kryeziu 
 
Dnevni red: 
  

1. Predstavitev  
• Predstavitev, prisotnost, predstavitev publikacije 
• Prvi vtisi o razredu 
• Predmetnik in učitelji posameznih predmetov 
• Šolski koledar 
• Dopolnilni in dodatni pouk 
• Dnevi dejavnosti 
• Interesne dejavnosti 
• Urnik 
• Domače branje 
• Bralna značka 
• Preverjanje in ocenjevanje 
• Izostanki od pouka 
• Domače naloge, pripomočki pri pouku 
• Govorilne ure 
• Prehrana, ločevanje odpadkov 
• Subvencionirana prehrana 
• Kriteriji ocenjevanja 
 

 
2. Pravilniki (predstavitev vizije šole, vzgojnega načrta, hišnega reda, pravil 
šolskega reda in pravilnika o vzgojnih opominih v OŠ)  
3. Tabor (predstavitev tabora- Zimske šole v naravi) 
4. Volitve ( potrditev delegata ) 
5. Šola za starše in šolski sklad 
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6. Razno 
 
AD1. Otroci vedoželjni, večjih disciplinskih težav zaenkrat ni.  
 
26 ur tedensko, nov predmet gospodinjstvo, knjige, zvezki, pripomočki, nalivno 
pero. Angleški jezik poučuje ga. Anja Kotnik Lebar, eno uro športne vzgoje 
Prevodnik in Škarabot, opozorilo na primerno športno opremo in preoblačenje. 
 
Dodatni in dopolnilni pouk bosta potekala izmenično ob torkih enkrat tedensko. 
 
5 športnih dni, 4 tehniški dnevi, 3 kulturni in 3 naravoslovni dnevi. 
 
Predstavitev krožka Potovanje v tišino, ob četrtkih po pouku, ostale interesne 
dejavnosti na spletu 
 
Domače branje: 4 leposlovne knjige, otroci bodo dobili vsa navodila. 
 
Bralna značka: 4 leposlovne knjige in ena pesniška zbirka, 2 pesmi na pamet, ob 
petkih, otroci bodo dobili vsa navodila. 
 
Pri predmetih, ki so na urniku več kot 2 uri na teden: najmanj 6 ocen, večina ne 
pisnih; pri predmetih, ki so na urniku 2 uri na teden ali manj: najmanj 3 ocene, 
večina ne pisnih, preverjanje znanja, napovedano ustno ocenjevanje, seminarske 
naloge, končnega uspeha ni. 
 
Domače naloge so pomembne in obvezne, delovni pogoji, delovni prostor, čas 
učenja, samostojnost pri delu, nadzor staršev, pozitivna motivacija. 
 
Govorilne ure vsak tretji torek v mesecu ob 18. uri in vsak ponedeljek 5. šolsko 
uro, od 11.50 do 12.35, sistem naročanja v beležko 
 
Odjava prehrane do 7.30, razvrščanje odpadkov, subvencionirana malica, možnost 
kosila, kartice. 
 
 
AD2.  

• Zamujanja ni, opravičila v beležko, prošnja za proste dni vnaprej  
• Prihajanje v šolo- 10 minut do osmih in odhajanje, JV do 7.30 
• Garderoba, ključar 
• Odškodnine 
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• Telefoni in druge naprave 
• Varovanje in nadzor 
• Čistoča 
• Poškodbe 
• Razredna pravila 
• Nasilje; dnevnik o učenčevem šolskem delu in vedenju 
• Disciplina, postopkovnik 
• Copati 
• Pozdravljanje, naslavljanje delavcev 
• Bonton oblačenja 

 
 
AD3. ZŠN bo od 13.2. do 17.2.2012 v CŠOD na Peci, lahko zaprosijo za denarno 
pomoč, v šoli si lahko sposodijo opremo, poseben roditeljski sestanek. 
 
AD4. Predstavnik staršev: ga. Štefe, potrjeno, namestnica ga. Udir 
 
AD5. Povabilo v šolo za starše, ga. Milica Novković.          
Po svoji moči lahko prispevajo v šolski sklad 
 
AD6.  Pogovarjali smo se o oskrbi morskega prašička, o odgovornosti staršev, če 
otrok žival odnese domov. 
 
Sklep: Naslednji roditeljski sestanek bo najverjetneje en teden pred šolo v 
naravi.  
            
Sestanek je bil zaključen ob 19.20. uri. 
 
 
Zapisala razredničarka 5.a Simona Bizjak Mrak 
 

Žig 
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