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ZAPISNIK:  1. roditeljskega sestanka 5. č  razreda 
  dne, 7. 9. 2011  ob 18. uri  
                      v učilnici 5.č razreda 
 
Prisotni: starši učencev 5. č,  Dijana Korošec, Anita Žibrek 
Odsotni: starši učencev Miha Nagliča (opr.), Mateja Ravnikarja (opr.), Domna Zelnika 
 
Dnevni red:  
                    1. vzgojno izobraževalno delo v 5. č razredu; 
                       2. predstavitev šolske publikacije – šolski koledar, opravičevanje 
odsotnosti; 
                       3. predstavitev interesnih dejavnosti na šoli; 
                       4. hišni red; 
                       5. volitve v Svet staršev; 
                       6. razno. 
 
Poročilo o razpravi: 
 
K1: Staršem sem predstavila predmetnik, učni načrt, jih seznanila z načinom preverjanja 
in ocenjevanja znanja, s kriteriji ocenjevanja. Predstavila sem učiteljici, ki še poučujeta v 
tem razredu – ga. Anita Žibrek, ga. Anja Lebar Kotnik. Ga. Žibrek je predstavila način 
dela, preverjanja in ocenjevanja za predmete, ki jih poučuje. 
 
K2: Skupaj smo pregledali šolsko publikacijo – urnik, šolski koledar, se dogovorili o 
načinu opravičevanja odsotnosti in sprotnem medsebojnem obveščanju. 
 
K3: Starše sem seznanila z interesnimi dejavnostmi na šoli in jih obvestila, da bomo vse 
interesne dejavnosti izvajali v času od 14.00 dalje, začeli pa v drugi polovici septembra 
ali v začetku oktobra. Na spletu je objavljena publikacija, predstavljene so vse  int. 
dejavnosti. 
 
K4: Starše sem ponovno seznanila z vizijo šole, ob publikaciji smo pregledali tudi 
nekatera zapisana določila hišnega reda in vzgojnega načrta, dogovorili smo se o 
njihovem doslednem izvajanju. Opozorila sem jih na postopkovnik in jim predstavila 
način beleženja neopravljenih domačih nalog. 
 
K5: Starši so za predstavnika Sveta staršev potrdili go. Darjo Bregar Naglič, namestnik 
pa je g.Robert Anžič. 
 
K6: Opozorila sem jih še na: 

• Šolski sklad – starši lahko tudi letos prispevajo denar, izpolnili so obrazce, 
• Pravilnik o šolski prehrani (na šolski spletni strani), 
• nezgodno zavarovanje, 
• šolo za starše – izvajala jo bo ga. Damjana Šmid,  
• ločevanje odpadkov, vzdrževanje reda in varnosti v šoli, 
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• Drobiž, Drobižek – pomen izdaje šolskega časopisa ter  način delitve in obračuna 
časopisa (Vsak učenec dobi starosti primeren časopis, vsaka družina pa plača 
samo en izvod. Del cene pokriva šola, del pa šolska skupnost- pomen zbiranja 
starega papirja.), 

• navodila za prvi športni dan – Pohod po mamutovih poteh, 
• opozorila sem jih na načrtovano zimsko šolo v naravi (CŠOD Trilobit Javorniški 

rovt – 16. – 20. Januar 2012), 
• opravljanje praktičnega dela kolesarskega izpita- vodi ga. Tomazin, 
• projekt Zdrav življenjski slog, 
• varna raba interneta. 
 
 

Vprašanja staršev: 
 

• G. Sajovic: Plačevanje položnic bi rad uredil preko trajnika, pa šola z NLB nima 
podpisane pogodbe. Prosi, da preverimo. 
 
 

• G. Anžič: Na taboru sedmošolcev v Marindolu ni noben spremljevalec imel 
svojega avta in je morala poškodovanega učenca do zdravnika peljati kuharica. 
Zanima ga, kako je na taborih in ŠVN  poskrbljeno za take primere. 
  

Sestanek smo zaključili ob 19. uri. 
 
Razredničarka:  Dijana Korošec                                                 Žig 


