
Program predavanj in roditeljskih sestankov za starše za šolsko leto 2022/2023   
   

RAZ.   TEME   MESEC  IZVAJALEC   

    
  

1.   

Predstavitev dela v 1. razredu, uvodni roditeljski 
sestanek   

30. avgust 2022  razredniki   

Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna 
osebnost?   

12. september 
2022  

izr. prof. dr. Sebastjan 
Kristovič   

Vzgojno-izobraževalno delo v 1. razredu, 
 predavanje: govorno-bralne vzpodbude   

oktober 2022   razredniki, mag. Sandra 
Vuleta   

Analiza učno-vzgojnega dela ob zaključku prvega 
ocenjevalnega obdobja in načrtovanje dejavnosti 

do zaključka šolskega leta    

februar  2023   razredniki    

    
2.   

Uvodni roditeljski sestanek    
Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna 

osebnost?   

12. september 
2022  

razredniki   
 izr. prof. dr. Sebastjan 

Kristovič   

Predavanje: Podpora pri razvijanju tekoče 

tehnike branja   
november 2022  Mag. Sandra Vuleta   

Analiza učno-vzgojnega dela ob zaključku prvega 

ocenjevalnega obdobja in aktualne informacije o 
izvedbi drugih dejavnosti  (CŠOD Čebelica)   

februar 2023   Razredniki , pomočnica 

ravnateljice   

    
    
3.   

Uvodni roditeljski sestanek    
Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna 

osebnost?   

12. september 
2022  

razredniki   
 izr. prof. dr. Sebastjan 

Kristovič   

Predavanje: Branje za učenje    november 2022   Mag. Sandra Vuleta   

Analiza učno-vzgojnega dela ob zaključku prvega 

ocenjevalnega obdobja    
    

februar  2023   
  
Razredniki    

    
4.   

Uvodni roditeljski sestanek    
   
Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna 

osebnost?   

12. september 
2022  

razredniki   
   
izr. prof. dr. Sebastjan 

Kristovič   

Kako lahko starši pomagamo svojemu otroku se 

učiti?  
November 2022  Božena Ambrozius, 

pedagoginja  

Analiza učno-vzgojnega dela ob zaključku prvega 
ocenjevalnega obdobja in predstavitev šole v 

naravi CŠOD Vojsko, predstavitev kolesarskega 

izpita in izvedba    

februar   2023   razredniki,    
pomočnica 

ravnateljice,   
Lara Žorž    

    
5.   

Uvodni roditeljski sestanek    
Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna 

osebnost?   

12. september 
2022  

razredniki   
 izr. prof. dr. Sebastjan 

Kristovič   

Predstavitev  zimske šole v naravi Forni di 

Sopra    
november 2022  pomočnica ravnateljice, 

razredniki  

Analiza učno-vzgojnega dela ob zaključku prvega 

ocenjevalnega obdobja    
februar   2023  Razredniki   

    
6.   
    

Uvodni roditeljski sestanek    
Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna 

osebnost?   

12. september 
2022  

razredniki   
izr. prof. dr. Sebastjan 

Kristovič   

  
  Kako razumeti svojega najstnika?  
  

November 2022  Ivanka Jerman, prof.  



Analiza učno-vzgojnega dela ob zaključku prvega 
ocenjevalnega obdobja in predstavitev poteka 

NPZ  

februar   2023  razredniki    

7.   

Uvodni roditeljski sestanek    
Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna 
osebnost?  

12. september 

2022  
razredniki   
izr. prof. dr. Sebastjan 
Kristovič   

Predstavitev šole v naravi - CŠOD Soča  
Kako razumeti svojega najstnika?  
  

Oktober, 

november  
pomočnica ravnateljice, 

razredniki, Ivanka 
Jerman  

Analiza učno-vzgojnega dela ob zaključku prvega 
ocenjevalnega obdobja   

februar   2023  razredniki   

8.   

Uvodni roditeljski sestanek    
Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna 

osebnost?   

12. september 
2022  

razredniki   
izr. prof. dr. Sebastjan 

Kristovič   

Kako razumeti svojega najstnika?  
  

November 2022   Ivanka Jerman, prof.  

Analiza učno-vzgojnega dela ob zaključku prvega 

ocenjevalnega obdobja   
februar 2023  razredniki  

9.   

Uvodni roditeljski sestanek    
Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna 
osebnost?   

12. september 

2022  
razredniki   
izr. prof. dr. Sebastjan 
Kristovič   

Kako razumeti svojega najstnika?  
  

November 2022  Ivanka Jerman, prof.  
  

Predstavitev razpisa za vpis v srednje šole, mreže 

šol in postopkov vpisa   
Analiza učno-vzgojnega dela ob zaključku prvega 
ocenjevalnega obdobja, aktualne informacije o 

izvedbi drugih dejavnosti (NPZ, valeta…)   

februar   2023  Dajana Nedoh, šolska 

svetovalna služba  
razredniki  

    

  
  

  
  

 


