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ZAPISNIK RODITELJSKEGA SESTANKA
DATUM: 6. 5. 2020
ŠOLSKO LETO: 2019/20
RAZRED: 1. a, b, c
UČITELJI: Simona Bevk, Brigita Šepec, Majda Mlinar, Zdenka Rejc, Mateja Kogej
Lapajne, Živa Caruso, Leon Pisk
IZVEDBA: Zoom konferenca
PRISOTNI: 1.a 9 staršev
1.b 15 staršev
1.c 12 staršev
DNEVNI RED:
- športno vzgojni karton in soglasje (Leon Pisk)
- pobude in predlogi
K točki 1
Po uvodnemu pozdravu učiteljice Žive Caruso v imenu vseh učiteljic v prvem
razredu, je profesor športne vzgoje, Leon Pisk, predstavil športno vzgojni karton.
Učitelji Pisk je staršem predstavil način časovnico izvedbe testiranje za ŠVK za
njihove učence, saj se testiranje v tem šolskem letu zaradi izrednih razmer
epidemije ne bo izvedlo.
Staršem je pojasnil način testiranja, naloge, ki jih učenci izvajajo in tudi analizo
stanja fizične pripravljenosti otrok danes in pred dvajsetimi leti. Starše smo
obvestili, da bodo v podpis dobili dva izvoda soglasja za izvajanje športno
vzgojnega kartona; enega podpisanega vrnejo v šolo, drugega shranijo doma.
Opozoril je tudi starše, da lahko kadarkoli prekličejo soglasje ali ga tudi na novo
podpišejo.
Omenil je zakonodajo, ter predstavil posodobljen sistem spremljanja,
obdelovanja in vpogleda v podatke pridobljene s testiranjem Slofit.
K točki 2
Postavilo se je vprašanje, kako bo izgledal pouk po vrnitvi v šolo. Prisotni učitelji
na to vprašanje nismo imeli odgovora, saj tudi vodstvo šole še ni s strani
ministrstva prejelo natančnih navodil.
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Učiteljice smo vprašale, kakšne občutke imajo glede vrnitve svojih otrok v šolo
na kar so bili starši enotni in sicer, da komaj čakajo, tako otroci kot tudi starši.
Učiteljice smo izpostavile, da naj se doma pogovorijo o pravilih obnašanja po
vrnitvi v šolo (brez objemanja,…)
Oče iz 1. c razreda je še pohvalil predstavitev učitelja Leona.

Idrija, 7. 5. 2020

Zapisnikar: Simona Bevk
Overovatelj: Mateja Kogej Lapajne

