
Sodelovanje staršev pri pouku 

PRIREDITVE 

- jesenske ustvarjalnice  

- božično-novoletna prireditev 

 

DNEVI ODPRTIH VRAT 

- opazovanje in sodelovanje pri pouku in drugih oblikah dejavnosti in prireditvah 

 

Sodelovanje staršev ob aktualni vzgojni problematiki 

STARŠI VABLJENI NA RAZGOVOR 

- individualni razgovori s starši ob aktualni učni in vzgojni problematiki 

 
PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI  
 

AKTIVNOST CILJI NOSILCI 
ROK 
IZVEDBE 

RODITELJSKI SESTANKI 
V VSEH ODDELKIH 

predstavitev programa dela, 
novosti, predmetnika, urnika, 
ciljev pouka, kriterijev 
preverjanja in ocenjevanja 
znanja 

razredniki 
15. 9. 2015 
2. 2. 2016 

KOLESARSKI IZPITI 
pomoč pri pripravi učencev ter 
pomoč pri izvedbi 

Suzana Juteršnik september 

RODITELJSKI SESTANEK ZA 
STARŠE UČENCEV 9. 
RAZREDOV 

poklicna orientacija, možnosti 
nadaljnjega izobraževanja 

svetovalna služba december 

RODITELJSKI SESTANEK ZA 
STARŠE UČENCEV 3. 
RAZREDOV 

predstavitev koncepta 
odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci in 
postopka identifikacije 
nadarjenih učencev 

svetovalna služba oktober 

SESTANEK ZA STARŠE 
BODOČIH PRVOŠOLČKOV 

predstavitev programa OŠ   
ravnateljica, 
svetovalna služba, 
učitelji 

januar 

STARŠI IDENTIFICIRANIH 
NADARJENIH UČENCEV (4. 
RAZREDI) 

povratna informacija staršem 
o postopku identifikacije, 
soglasja za delo po IUP 
(individualni razgovori) 

svetovalna služba februar 

RODITELJSKI SESTANEK ZA 
STARŠE UČENCEV 7. IN 8. 
r. 

poklicna orientacija 
v sodelovanju z 
Zavodom za 
zaposlovanje 

marec oz. 
april 

DELAVNICE ZA ŠOLSKE ustvarjalne delavnice učiteljice, marec 



NOVINCE IN STARŠE vzgojiteljice, svet. 
služba 

SESTANEK ZA STARŠE IN 
UČENCE 6.r. in 9.r. 

nacionalno preverjanje znanja 
vodstvo šole, 
svetovalna služba 

april 

RODITELJSKI SESTANEK ZA 
STARŠE BODOČIH 
PRVOŠOLČKOV  

organizacija dela šole v šol. 
letu 2016/17, delovni zvezki, 
učbeniki 

ravnateljica, 
svetovalna služba, 
učiteljice 

junij 

POGOVORNE URE ZA 
STARŠE UČENCEV 

povratna informacija staršem 
o vzgojnem in učnem 
napredku otroka 

razredniki 

ob torkih: 
13. 10., 
10. 11., 
8. 12., 
12. 1., 
8. 3., 
12. 4., 
10. 5. 

PREDAVANJA OZ. 
OKROGLE MIZE ZA STARŠE 

teme s področja zdravega 
načina življenja in varovanja 
zdravja 

zunanji izvajalci 

glede na 
potrebe oz. 
predloge 
staršev 

RODITELJSKI SESTANKI ZA 
STARŠE UČENCEV 4., 5. IN 
7. RAZREDOV 

informacije pred odhodom v 
šolo v naravo oz. naravoslovne 
tedne 

pomočnica 
ravnateljice 

3x v letu 

 

OPOMBA: 

V programu niso zajeti roditeljski sestanki in delavnice posameznih oddelčnih skupnosti v 

organizaciji učiteljev - razrednikov, zato se bo program sproti dopolnjeval. 

 


