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POROČILO,  S  3. RODITELJSKEGA SESTANKA, DNE 17. 3. 2009 
 
Dnevni red: 
 
1. Učni uspeh in domače naloge 
2. Vzgojni načrt 
3. Razno 
 
 
Ad1 Starše sem seznanila z učnim uspehom njihovih otrok in s pisanjem domačih  nalog. Učni 
uspeh v 5. b razredu je povprečen (ocena 4 ). V razredu, učenci nimajo velikih učnih težav. Sem 
pa tja se pokažejo vrzeli v znanju, ki pa jih skušamo preprečiti z dodatnimi navodili in  
nalogami pri dopolnilnem pouku (slovenski jezik in matematika). Starše sem opozorila, da se 
nekateri učenci ne učijo sproti, ampak kampanjsko, kar se pokaže tudi pri preverjanju znanja in 
ustnem spraševanju (družba in naravoslovje). Ni dovolj, da se učenci sami učijo, ker se nekateri 
še ne znajo, starši morajo obvezno preveriti njihovo znanje. 
Ker imamo v razredu učence albanske narodnosti je zelo lepo, da jim njihovi otroci pomagajo, 
zlasti pri razumevanju slovenskega jezika. 
Kar se pa tiče domačih nalog, pa je stanje zelo slabo. V razredu ni učenca, ki ne bi bil že brez 
domače naloge. Večina učencev nalogo naslednji dan pokažejo, slabo pa je, da so nekateri 
učenci kar naprej  brez domače naloge.  
S starši smo se zmenili, da če je otrok trikrat v tednu brez domače naloge, to napišejo v 
beležko in starši se podpišejo. 
 
Ad2 Starše sem seznanila z vzgojnim načrtom naše šole, ga predstavila in  povedala, da še ni 
dokončan, in da so njihova mnenja, pobude in namigi dobrodošli. Razdelila sem jim anketne 
liste. Nekateri starši so ga takoj izpolnili, nekateri pa so ga nesli domov.  
Na roditeljskem sestanku s strani staršev, glede vzgojnega načrta ni bilo pripomb. Vsi so se 
strinjali, da ga moramo imeti. 
 
Ad3 
Starše sem seznanila s prostim delovnim dnem, dne 27. marca in, da ga bomo nadomestili 4. 
aprila z očiščevalno akcijo okolice šole, v sodelovanju s KS Zlato polje in taborniki. 
Nekateri so rekli, da se je bodo udeležili skupaj s svojimi otroki. Po končani akciji so vabljeni na 
golaž. 
 
Po končanem roditeljskem sestanku sem imela tudi govorilno uro. 
 
Glede na to, da poročila nisem takoj oddala, moram napisati, da se je stanje glede pisanja 
domačih nalog zelo popravilo. V enem tednu je mogoče eden brez naloge, pa še ta mi jo 
naslednji dan pokaže. Tudi glede očiščevalne akcije ni bilo nobenih pritožb. Vsi učenci so vrnili 
anketne liste. 
Roditeljskega sestanka so se udeležili vsi starši. 
 
 
 
Duplje, 30. 3. 2009                  Zapisala: Maruša Karu 
 


