
 

 

 

 

 

Zadeva: ZAPISNIK 1. RODITELJSKEGA SESTANKA V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 

 

Sestanek je potekal v torek, 11. 09. 2012, v učilnici PP 6, s pričetkom ob 16.00 

Prisotni: Starši učencev šole (okrog 50 staršev), nekateri razredniki, policistka Petra 

Laharnar ravnateljica mag. Marjeta Šmid, knjižničarka Barbara Rebolj, svetovalna 

delavka Irena Prašnikar. 

Dnevni red: 

1. Nagovor ravnateljice mag. Marjete Šmid, predstavitev Letnega delovnega 

načrta in Publikacije za šolsko leto 2012/13. 

2. Varnost v cestnem prometu - vodja policijskega okoliša Škofja Loka ga. Petra 

Laharnar. 

3. Šolska prehrana in prevozi – svetovalna delavka Irena Prašnikar. 

4. Učbeniški sklad – knjižničarka Barbara Rebolj. 

5. Razno. 

 

K 1:  
Ravnateljica mag. Marjeta Šmid je zbrane pozdravila, še posebej starše novovpisanih 

učencev, predstavila nove kadrovske spremembe v šoli, predstavila je dnevni red 1. 

roditeljskega sestanka.  

Izpostavila je pomembne točke Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012. 

Predstavila je nov program vseživljenjskega učenja v posebnem programu za učence, 

starejše od 21. let, predstavila je šolski koledar in napovedala nekaj novosti ter 

izpostavila spremembo v izvajanju za 6.4.2013. Predstavila je oblike sodelovanja šole 

s starši preko roditeljskih sestankov, projekta Eko šole, Sheme šolskega sadja, in 

projekt Medsebojni odnosi. Podrobno je predstavila tudi Publikacijo za šolsko leto 

2012/13, ki bo letos objavljena na spletni strani šole in v pisni obliki dosegljiva na šoli. 

 

K 2:  

Vodja policijskega okoliša ga. Petra Laharnar se je predstavila, predstavila je svoje 

delo, zlasti delo v preventivi v cestnem prometu. Opozorila je na pomen zgleda 
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staršev in učiteljev, nevarnosti pri vožnji z avtom in najbolj ranljivem trenutku, ko so 

otroci v prometu udeleženi kot pešci. Napovedala je tudi dejavnosti v šoli za to leto. 

Policistka starše pozove, da jo lahko kontaktirajo preko Policijske postaje Škofja Loka. 

 

K 3:  

Svetovalna delavka Irena Prašnikar predstavi način prevozov v šolo, prevoznike in 

organizacijo posebnih dni, na kratko predstavi tudi Načrt varnih poti, kar se navezuje 

na govor policistke ga. Petre Laharnar.  

Predstavi tudi šolsko prehrano (organizirana malica in kosilo), opozori na spremembe 

v oddaji vlog za subvencioniranje šolske prehrane na CSD, kjer je veliko vlog še v 

postopku obravnave. Opozori na spremembe splošne subvencije, ki od 1.9.2012 ne 

pripada avtomatično vsem, temveč socialno ogroženim. Poudari pravila in način 

odjave prehrane in posledice, če tega starši ne naredijo. Predstavi tudi možnost 

pomoči preko Šolskega sklada. 

 

K 4:  

Knjižničarka Barbara Rebolj predstavi učbeniški sklad. V šoli učenci dobijo gradivo – 

delovni zvezki so brezplačni, učbenike si izposodijo za tekoče šolsko leto, potrebno pa 

je plačati odškodnino za morebitno poškodovano gradivo.  

 

K 5:  

Starši se razporedijo po razredih, kjer nadaljujejo z razrednim roditeljskim sestankom, 

kasneje sledi Svet staršev.  

 

 

Škofja Loka, 14. 09. 2012 

 

 

Zapisala Irena Prašnikar                                                                                   Ravnateljica 

svetovalna delavka                                                                                      mag. Marjeta Šmid 

 

 


