
Dogovori na sestanku s predstavniki sveta staršev 1. triade dne 23.9.2014  
(po zaključeni seji sveta staršev) 

 

S predstavniki staršev 1. triade so predstavniki šole (ravnateljica, pomočnik ravnateljice in ga. 

Barbaro Može), dne 23. 9. 2014,  razpravljali o sistemu prihodov in odhodov na črti 

samostojnosti. Prišli smo do ugotovitev: 

1. Jutranji prihodi v šolo so dobro urejeni in večina staršev je z njimi zadovoljna. 

2. Sistem odhodov s črte samostojnosti dobro funkcionira do 14.50. 

3. Ob 15.40 je ob črti samostojnosti velika gneča, preglednost nad učenci je manjša. 

Potrebno je spremeniti sistem odhodov učencev in omogočiti večjo varnost. 

Dogovori na sestanku: 

Roditeljski sestanek staršev 1. triade bo v ponedeljek, 29. 9. 2014, ob 17. uri. Sestanek bo 

potekal v matičnih učilnicah. Uvodni pozdrav v učilnici bo izvedla razredničarka skupaj z 

učiteljico podaljšanega bivanja. Sestanek bo vodil predstavnik staršev.  

Vabilo za roditeljski sestanek pripravi in razdeli učencem šola v sredo, 24. 9. 2014. 

Dogovorjene predloge pošlje šola predstavnikom staršev 1. triade v petek, 26. 9. 2014. 

Predstavniki staršev 1. triade si lahko v okviru svojih časovnih možnosti ogledajo sistem 

odhodov iz šole (od srede, 24. 9. do petka 26. 9. 2014).  

Po roditeljskem sestanku, bodo šola in predstavniki sveta staršev prve triade skupaj dosegli 

dogovor, s katerim bomo uredili pravila odhodov učencev s črte samostojnosti. Sestanek 

predstavnikov staršev prve triade in šole bo še isti dan v knjižnici ob 18.30. Sestanka se 

bosta udeležila tudi predsednik sveta staršev in namestnica sveta staršev. 

Cilji novih predlogov: zagotoviti večjo varnost otrok, zmanjšati gnečo v prizidku šole, 

izboljšati pretok med starši in učenci ter vzdrževati higieno.  

Na sestanku se bo odločalo o dveh predlogih: 

1. Ure odhoda učencev s črte samostojnosti ostanejo enake, vendar zbiramo predloge, 

kako bi izboljšali sistem odhodov po 15.40. 

  

2. Odhod učencev iz oddelkov podaljšanega bivanja se spremeni po 15.40. Takrat 

gredo starši do učilnice podaljšanega bivanja, potrkajo, povedo po katerega 

otroka so prišli in počakajo pri črti samostojnosti. Učenec samostojno odide iz 

učilnice v garderobo in nato do črte samostojnosti, kjer ga čakajo starši. 

Tretji predlog, ki je bil predlagan na svetu staršev, to je o ukinitvi izvajanja črte zaupanja, so 

starši umaknili s seznama glasovanja. 

K 1. točki šola dodaja: 

Sklep predstavnikov  staršev 1. triade v četrtek, 18. 9. 2014 je bil, da je prvi odhod učencev 

1. razreda možen že ob 15.30.  

Zapisala: 
Barbara Može, predstavnica šole 


