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Zapisnik 1. roditeljskega sestanka 6.b razreda 
 
Datum:11. september 2008 ob 18. uri. 
Prisotno: 19 staršev 
 
 
Dnevni red: 
1. Predstavitev vzgojnega načrta in učiteljev 
2. Prestavitev tabora v Piranu 
3. Navodila za novo šolsko leto 
4. Razno 
 
Ad.1) Gospod ravnatelj je predstavil vzgojni načrt šole. 
Prestavljeni so bili učitelji, ki poučujejo v 6. razredu. 
 
Ad 2). Gospod Marussig predstavi Tabor v Piranu,časovno, kaj se bo na taboru dogajalo… 
Gospod ravnatelj pa predstavi tabor iz finančne plati. Predstavi, kako pride do cene. 
 
Ad3). V učilnici so starši v obliki delavnic dajali pripombe in sodelovali pri oblikovanju 
vzgojnega načrta. Delo je potekalo v skupinah, po opravljenem delu so člani skupine poročali o 
ugotovitvah. 
Ugotovitev staršev je, da je pomembno in odgovorno imeti in izvajati vzgojni načrt, poudarili 
pa so, da je potem le tega treba tudi brezpogojno upoštevati. Bili pa so veseli, da lahko 
sodelujejo pri oblikovanju le tega. 
 
Staršem razložim VIZIJO ŠOLE, seznanim starše s ŠOLSKIM REDOM, PRAVICAMI IN 
DOLŽNOSTIM, predstavim ŠOLSI KOLEDAR, opozorim na ZAVAROVANJE, povem, kako 
poteka OPRAVIČEVANJE, povabim učence, da se udeležijo ŠOLE ZA STARŠE. 
 
Izvolimo tudi predstavnika za SVET STARŠEV. Starši za predstavnika določijo gospoda Denisa 
Žumer, za nadomestnega člana pa Braneta Koželj. 
 
Starši učencev vozačev so dali pripombo na avtobusni vozni red, češ, da avtobusi vozijo tako, 
da učenci preveč čakajo. Dogovor je bil, da starši preko gospoda Koželja poskušajo zadevo 
urediti na Alpetouru, sicer naj pri tem sodeluje še šola. 
 
S starši se dogovorimo, da so ob večjih prekrških takoj obveščeni po telefonu, tako, da  pokliče 
učenec ob prisotnosti učitelja in pove, kaj se je dogajalo. 
 
Starše opozorim na VIDEONADZOR, uporabo MOBITELOV IN predvajalnikov, uporabo kartic za 
kosila, opozorim  na uporabo voznik kart in morebitno izgubo… 
 
Sestanek zaključen 20.35 uri. 
 
 
Kranj 15. 09. 2008                                       Razrednik:  
                                                                      Marijan Mohorič 
 
 
 


