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ZAPISNIK  3. roditeljskega sestanka 5.a razreda v šolskem letu 2008/09 
  dne 17.3.2009, ob18. uri 
  na OŠ Franceta Prešerna v Kranju 
 
Prisotni: Crnalič, Fabijan, Hribar, Jerala, Kavčič, Kovač, Kožuh, Lotrič, Oblak, Poklukar, 
Solar,  
 
Odsotni: Čajić, Čaušević, Čučnik, Konc, Šuštar 
 
Dnevni red:  

1. Učni uspeh ob prvi redovalni konferenci 
2. Zimska šola v naravi 
3. Domače naloge 
4. Vzgojni načrt 
5. Prost dan, nadomeščanje, Dan šole 
6. Razno 

 
AD1. Učni uspeh ob prvi redovalni konferenci je zelo dober. Povprečna ocena je 4,12. 
Vsi učenci so pozitivno ocenjeni. Trenutno se uspešno spopadamo z deljenjem in 
rokovanjem z zemljevidom. 
 
AD2. Zimska šola v naravi je v celoti uspela. Vsi zastavljeni cilji so bili uresničeni. Otroci 
so bili zelo zadovoljni, po analizi anket tudi starši. Zimska šola v naravi je prišla nekoliko 
dražja od pričakovane (podražitev lokalnega prevoza in dodatna prevoza v Kranjski 
Gori- odhodov iz bazena zaradi mraza), dodatne stroške bo zagotovila šola s pomočjo 
denarja, namenjenega ekskurzijam. 
 
AD3. Delo domačih nalog nekaterim učencem še vedno povzroča precej težav. Število 
pozabljenih nalog je veliko. Otroke poskušam motivirati na najrazličnejše načine. 
Najprej s pozitivno motivacijo (»džoliji«, nalepke), nekateri potrebujejo na žalost 
negativno motivacijo (»pozabljivček«, uradni dopis, obisk pri g. ravnatelju). Zadnja 
opisana negativna motivacija se je še najbolj obrestovala. Število pozabljenih nalog se 
je neverjetno zmanjšalo. 
 
AD4. Šola je v fazi oblikovanja vzgojnega načrta, ki mora biti sprejet do konca šolskega 
leta. Starši si osnutek lahko preberejo na spletni strani šole. Lahko komentirajo in dajo 
svoje predloge. 
Vzgojni načrt obsega: 

- temeljne vrednote in vzgojna načela, 
- vzajemno sodelovalni odnos s starši in okoljem, 
- vzgojne dejavnosti (proaktivne oz. preventivne dejavnosti in svetovanje ter 

usmerjanje učencev), 
- pohvale, nagrade in priznanja, 
- vzgojne postopke, 
- vzgojne ukrepe. 
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Zbiramo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem ter ostale pripombe in 
predloge. 
Sklep: Starši bodo izpolnili ali se strinjajo, da se vzgojni načrt začne izvajati v 
naslednjem šolskem letu ter dopisali predloge, pripombe, komentarje. 
 
AD5. 27. marca bo pouka prost dan, nadomestili ga bomo 4. aprila, ko bo očiščevalna 
akcija. Zaželjeno je, da se akciji pridružijo tudi starši ali stari starši. 
22. aprila bo Dan šole, ki se prične ob 17. uri. Tema je ekologija. Na razredni stopnji 
bomo imeli delavnice, verjetno v telovadnici. 
Sklep: Starši bodo izpolnili, koliko odraslih oseb se bo udeležilo očiščevalne akcije. 
 
AD6. Pogovarjali smo se o hudem pretepu, ki se je zgodil prejšnji dan, o varni šoli, o 
valu nasilja v šolah, o tem ali so otroci varni ali ne, o vzgoji otrok. Predlagala sem jim 
literaturo, ki jim bo pomagala pri vzgoji njihovih odraščajočih otrok, literaturo, ki bo 
otrokom približala svet najstnikov in pomagala spoznavati samega sebe.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob  20.15 uri. 
 
Zapisala razredničarka 5.a Simona Bizjak Mrak 
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