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Kranj, 19. 3. 2009 
 
 
ZAPISNIK:  2. roditeljskega sestanka 7. a razreda 
  17. 3. 2009,   ob  18. uri 
  V učilnici slovenščina 4 
 
 
Prisotni: 19 staršev 7. a razreda 
 
Odsotni: Mirčić, Kličić, Ahmetaj, Krivec, Štern, Vidic 
 
Dnevni red:   

1. učni in vzgojni rezultati 7. a razreda 
2. osnutek vzgojnega načrta 
3. razno. 

 
 
K1. Staršem sem predstavila diagrame. Naredili smo primerjavo z ostalimi razredi in 
ugotovili, da je treba nekaj narediti. Učenci so po številu negativnih ocen in po številu 
nenapisanih nalog najslabši na šoli. Veliko je vpisov zaradi neprimernega vedenja med 
poukom in med odmori. Starše sem opozorila, da učenci predčasno prihajajo v šolo, po 
pouku pa se zadržujejo na šoli in delajo nemir na hodnikih. 
 
Sklep: Za vsakega učenca bom ugotovila, kolikokrat je bil brez naloge, in s tem 
seznanila starše. Starši bodo s podpisom potrdili, da so seznanjeni. Učenci si bodo 
pomagali (učenje, zvezki). Če bodo do konca leta izboljšali uspeh in vedenje, bodo 
nagrajeni, npr. s piknikom. Organizirali ga bodo starši. 3. roditeljski sestanek bomo 
imeli tretji torek v maju ob 18. uri. 
 
K2. Starše sem povabila naj s svojimi predlogi sodelujejo na blogu. Pregledali smo 
osnutek vzgojnega načrta. Starši pogrešajo več pozitivnosti v vzgojnem načrtu. Prevelik 
poudarek je na vzgojnih ukrepih in postopkovniku, hočejo več pozitivne stimulacije za 
otroke.  
Sklep oz. pripombe staršev: 

- potrebno je veliko medsebojne komunikacije, 
- nagrajevanje otrok za njihovo prizadevnost, 
- v vzgojnem načrtu je premalo pozitivnosti, postopkovnik se nekaterim ne zdi 

smiseln, 
- pozitivna komunikacija učitelj – učenec in učenec – učitelj, 
- roditeljski sestanki bolj pogosti, sploh za slabše razrede 
- čim hitrejše opozarjanje oz. obveščanje enega od staršev. Če z otrokom v šoli ni 

kaj v redu. 
 
K3. Razno: 

- delovna sobota in čistilna akcija 
- kulturni dan v Cankarjevem domu 
- otroški parlament Ljubezen in spolnost 
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- anketa o spletnem pogovarjanju 
- nivojski pouk 

 
 
Sestanek zaključen ob 19.30. 
 

Razrednik 
 

 
Žig 

 


