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PRVI RODITELJSKI 

SESTANEK

Razredničarka: Vesna Gros

šolsko leto 2022/2023



2022/2023

 Kaj pričakujete?

 Česa si želite?

 Česa vas je strah?

 Kaj je vaš cilj?



DNEVNI RED

 Kontaktne informacije

 Spremembe na predmetni stopnji

 Šolski koledar in hišni red

 Dolžnosti in naloge staršev



KONTAKTNE INFORMACIJE

 Vesna Gros: vesna.gros@ospolje.si

GU: tor 11.10–11.55

 nadomestna razredničarka: Mateja Đotlo

 razredna spletna stran:

http://www.ospolje.si/6-a

 Šolska svetovalna služba: Andreja Babič Pirker

andreja.babic.pirker@ospolje.si

mailto:vesna.gros@ospolje.si
http://www.ospolje.si/6-a
mailto:Andreja.babic.pirker@ospolje.si


PREDMETNA STOPNJA – KAJ PA ZDAJ?

 št. predmetov in tedensko št. ur se poveča

→ena ura več angleščine, 1X tedensko manjše 

skupine

→namesto družbe: geografija in zgodovina

→naravoslovje in tehnika se razcepi na 2 uri 

naravoslovja in 2 uri tehnike in tehnologije

→skupine: 2 skupini pri tehniki in gospodinjstvu 

(razlike v urnikih!)

→ne pozabite na neobvezne izbirne predmete!



❖ ocene se še ne štejejo za vpis v srednjo šolo

❖ popravnih izpitov ni

❖ Joj, ocene padajo!

❖ nadzor nad šolskim delom, datumi ocenjevanj …

❖ več dela doma

❖ individualne GU posameznih učiteljev

❖ Zavihek napotki za učenje: 

http://www.ospolje.si/napotki-za-u269enje.html

http://www.ospolje.si/napotki-za-u269enje.html


DOBRO JE VEDETI…

 vsak učitelj na predmetni stopnji ima svoj način 
dela → individualne govorilne ure (vsak teden)

→ skupne govorilne ure (pon 17.00–19.00:         

3. okt., 14. nov., 5. dec., 9. jan,      

6. mar., 18. apr., 15. maj)

„skupne“ pomeni, da so na šoli v tem času učitelji 
vseh predmetov na voljo za individualne razgovore

„skupne“ ne pomeni, da je takrat roditeljski 
sestanek (RS bo predvidoma 30. 1. ter konec aprila)

Priporoča se „skupni“ obisk z otrokom ☺



UČITELJI V ODDELKU

MAT Tatjana Robida

TJA Vesna Gros

SLJ Maria Erzsebet Delić

NAR Nataša Javornik

ZGO Tanja Pecin Završan

GUM Mirjam Bojanovič

GEO Marta Nardin

TIT Denis Klančič, Anja Dobnikar

ŠPO Klemen Adamič, Alenka Kocjančič

GOS Anja Seliškar



 učenci med odmori menjavajo učilnice 

(zamujanje, pripravljenost na pouk, 

nadomeščanja)

 kosilo po zadnji uri, potem gredo OBVEZNO 

domov (ni več podaljšanega bivanja)

 Status športnika – do 30. 9. priporočeno ali v 

zaprti kuverti v tajništvo 

http://www.ospolje.si/status-scaronportnika.html

 Google učilnice

 učna pomoč 

http://www.ospolje.si/status-scaronportnika.html


DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

 Slovenščina: 

ponedeljek, 7. ura

 Matematika:

sreda, 5. ura, turnus B

• TJA: ni dopolnilnega zaradi MUS



HIGIENSKI UKREPI (covid)

V šolo samo zdravi.

Higiena rok in kašlja, prezračevanje učilnic.

Samotestiranje se izvaja v domačem okolju ob pojavu simptomov oz. po 

stiku z okuženo osebo.

Če je rezultat samotestiranja pozitiven:

• obvestiti razredničarko, iti na potrditveni test; obvestiti svojega 

pediatra; učenec do rezultatov potrditvenega testa ostane doma,

• če je rezultat potrditvenega testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov -

učenec se vrne v šolo, ko je brez simptomov oz. po navodilih zdravnika

• če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, o tem obvesti pediatra in 

šolo

• prekinitveni test po 7 dneh oz. ko doma na samotestiranju negativen

• če kdo iz razreda zboli, se sošolci preventivno samotestirajo doma



NPZ (NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA)

 izvaja se iz treh predmetov: MAT, SLJ, TJA

slovenščina   4. maj

matematika 8. maj

angleščina 10. maj

✓ Dosežek ne vpliva na zaključne ocene pri 

posameznih predmetih.



ŠOLSKI KOLEDAR

 dve ocenjevalni obdobji

 zimske počitnice Ljubljana: 6. feb – 10. feb

 Prvotno načrtovan prosti dan 13. 2. se prestavi 

na 26. 4. → s tem se za en dan podaljšajo 

prvomajske počitnice



HIŠNI RED – OPOZORILA IN SPREMEMBE

 Za 6. r. ni jutranjega varstva in podaljšanega 

bivanja, prihod v šolo najmanj 10 min pred 

začetkom pouka, odhod takoj po kosilu.

 Med glavnim odmorom (in tudi sicer) ni izhoda iz 

šole.

 Zbadanje, žaljenje, klepetanje, splošna kultura



 Mobilni telefoni in pametne ure so v šoli 

prepovedani, učitelj napravo odvzame, starši 

prevzem v tajništvu 

 Skrb za garderobne omarice – pregled pred 

zimskimi počitnicami in pred zaključkom šol. 

leta.

 V primeru namernega poškodovanja šolskega 

inventarja ste starši dolžni poravnati vse stroške 

popravila oz. zamenjave.

 http://www.ospolje.si/pravila-scaronolskega-reda-

in-hiscaronni-red.html

http://www.ospolje.si/pravila-scaronolskega-reda-in-hiscaronni-red.html


SISTEMATSKI PREGLED IN DNEVI

DEJAVNOSTI

 Jutri zbor pred šolo 7.50. Po sistematskem 

pregledu se pouk nadaljuje po urniku.

 Udeležba na dnevih dejavnosti je obvezna, 

izostanek treba opravičiti vsaj 2 dni prej (razen v 

primeru bolezni), sicer starši poravnate stroške.

 Na dnevih dejavnosti otroci uporabljajo lastno 

Urbano.



INTERESNE DEJAVNOSTI, UČB. SKLAD, 

PREHRANA

 Interesne dejavnosti: izbor in urniki do konca 
sep., potekajo od okt. do maja.

 Učbeniški sklad: učb. izposojeni poimensko, 
podpis v nove učbenike.

 Šolska prehrana: akontacija kosila za mesec 
september, točno porabo kosil za september bomo 
poračunali na začetku oktobra; otroci, ki nimajo 
kosila ali pa imajo subvencionirano kosilo, 
položnic niso prejeli. Alergije javiti pravočasno!

Odjava prehrane: 

http://www.ospolje.si/odjava-prehrane.html

http://www.ospolje.si/odjava-prehrane.html


DOLŽNOSTI IN NALOGE STARŠEV

 Opravičevanje izostankov (največ 5 dni po 

prihodu otroka v šolo!): pisno ali osebno, lahko po 

e-mailu

 Možnost koriščenja 5-ih prostih dni (starši v pisni 

obliki sporočite vsaj 3 dni pred koriščenjem). 

Obrazec na spletni strani (zavihek Starši in šola 

– Obrazci)

 Položnice poravnati do 15. v mesecu (2x letno 

tudi prispevki za material).



NEOPRAVIČENO IZOSTAJANJE 
OD POUKA

• 3 zamude (do 15 minut) so neopravičena ura.

• Če učenec zamudi več kot 15 min, se ura določi kot 

neopravičena.

• Če je učenec neopravičeno odsoten 5 ur, razrednik obvesti 

starše.

• Po 12 neopravičenih urah se učencu izreče vzgojni 

opomin.

• Če je učenec neopravičeno odsoten 18 ur ali več, razrednik 

staršem pošlje zadnje obvestilo o neopravičeni odsotnosti s 

povratnico z opozorilom, da bo pri naslednji neopravičeni uri o 

izostankih obveščen Center za socialno delo. Učencu se 

izreče tudi vzgojni opomin.



SODELOVANJE S ŠOLO

 Imenovanje predstavnikov staršev oddelka v svet 

staršev

 Fundacija OŠ Polje



RAZNO

 Uši, gliste itd.

www.ospolje.si

zavihek Starši in šola – Ko se pojavi…

 Ogromno informacij v šolski publikaciji, preglejte 

jo skupaj z otrokom

http://www.ospolje.si/



