
Šolsko leto 2022/23 

 

13. SODELOVANJE S STARŠI 

 

V šolskem letu 2022/23 bomo s starši sodelovali preko pogovornih ur, skupnih roditeljskih 

sestankov, individualnih pogovorov, pisnih sporočil (vabila, obvestila) in sveta staršev. S starši 

bomo sodelovali tudi preko neformalnih oblik druženja, in sicer jih bomo povabili k 

sodelovanju pri dnevih dejavnosti.  

Starši lahko spremljajo aktivnosti šole in izvajanje različnih projektov tudi preko spletne strani 

šole. Za starše bodočih prvošolcev bomo organizirali eno srečanje šolskih novincev. 

 

Predvidena predavanja, namenjena različnih ciljnim skupinam staršev:  

 

 

Tema 

Datum izvedbe Ciljna skupina 

staršev 

 

Izvajalec 

Šolsko leto 2022/23 (vsebinska 

in organizacijska predstavitev) 

 

1. 9. 2022 

starši učencev 1. 

razreda 

Dejan Kokol, ravnatelj  

razredniki, vzgojiteljice 

Šolsko leto 2022/23 

(vsebinska in organizacijska 

predstavitev)  

 

 

12. 9. 2022 

 

starši učencev 

podružnične šole 

Dejan Kokol, ravnatelj 

Vanja Heric, vodja PŠ, 

razredniki  

Šolsko leto 2022/23 

(vsebinska in organizacijska 

predstavitev)  

 

 

12.  9. 2022 

 

starši učencev 5. in 

9. razreda 

 

Dejan Kokol, ravnatelj 

razredniki  

 

Postal/-a sem devetošolec/-ka 

 

12. 9. 2022 

starši učencev 9. 

razreda 

Nika Forjanič Huber, 

psihologinja 

Šolsko leto 2022/23 (vsebinska 

in organizacijska predstavitev) 

 

13. 9. 2022 

starši učencev 2. in 

6. razreda 

Dejan Kokol, ravnatelj 

razredniki 

Šolsko leto 2022/23 (vsebinska 

in organizacijska predstavitev) 

 

14. 9. 2022 

starši učencev 3. in 

7. razreda 

Dejan Kokol, ravnatelj 

razredniki 

Šolsko leto 2022/23 (vsebinska 

in organizacijska predstavitev) 

 

15. 9. 2022 

starši učencev 4. in 

8. razreda 

Dejan Kokol, ravnatelj 

razredniki  

 

Vsebinska in organizacijska 

predstavitev šole v naravi 

(CŠOD Soča, Tolmin) 

 

 

 

11. 10. 2022  

 

 

starši učencev 8. 

razreda 

Silva Vračko, pom. 

ravnatelja, 

Tomaž Lopert, vodja  

razredniki 

 

Kako delujejo meje pri otrocih 

 

11. 10. 2022 

starši učencev 1. in 

2. razreda 

Nika Forjanič Huber,  

psihologinja 

 

Vsebinska in organizacijska 

predstavitev šole v naravi 

(Kope, Lukov dom) 

 

 

 

29. 11. 2022 

 

 

starši učencev 6. 

razreda 

Silva Vračko, 

pom. ravnatelja,  

Danijel Ajlec (vodja) 

razredniki 

Karierna orientacija in 

informativni dnevi 

 

6. 2. 2023 

starši učencev 9. 

razreda 

Nika Forjanič Huber,  

psihologinja 

 

Vsebinska in organizacijska 

predstavitev šole v naravi 

(CŠOD Cerkno) 

 

 

 

17. 1. 2023 

 

 

starši učencev 5. 

razreda 

Silva Vračko, 

pomočnica ravnatelja, 

Vera Serdt, vodja, 

razredniki 

Posledice epidemije na zdravju 

otrok in mladostnikov 

po dogovoru z 

razredniki 

starši učencev od 1. 

do 9.  razreda 

Nika Forjanič Huber,  

psihologinja 



Šolsko leto 2022/23 

 

Koncept: Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci v devetletni 

osnovni šoli, 

 

 

30. 5. 2023 

 

starši učencev 3. 

razreda 

Nika Forjanič Huber, 

psihologinja 

Lea Lihtenvalner, 

pedagoginja Neobvezni izbirni predmeti 
 


