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ZAPISNIK:  2. roditeljskega sestanka 8.b razreda 
                          17. 3. 2009,   ob  18. uri  v učilnici matematika 1 
 

Prisotni: 22 staršev  8.b razreda 
 

Opravičeno odsotni: Jerele  Neopravičeno odsotni: Poklič, Drobnič. Kaurinović, Premru 
 

Dnevni red:   
1. učni in vzgojni rezultati 8. b razreda 
2. osnutek vzgojnega načrta 
3. razno. 

 

K1. Pregledali smo povzetke podatkov o pisanju domačih nalog, neopravičenega izostajanja 
od pouka in izrečenih vzgojnih ukrepih. Naredili smo primerjavo med prvim in drugim 
obdobjem ter z ostalimi 8. razredi. Iz grafov in preglednic je razvidno, da trend nenapisanih 
domačih nalog narašča. Staršem sem prebrala nekaj zapisov o vedenju učencev med 
poukom ter jih opozorila da nekateri kljub opozorilom predčasno prihajajo v šolo, po pouku 
pa se zadržujejo na šoli in delajo nemir na hodnikih. 
 

Sklep: Starši so mnenja, da je potrebna večja avtoriteta pri nekaterih urah pouka. Ugotavljajo 
tudi, da je podajanje snovi včasih nezanimivo. 
 

K2. Starše sem povabila naj s svojimi predlogi sodelujejo na blogu. Pregledali smo osnutek 
vzgojnega načrta. Starši se s predlogom vzgojnega načrta strinjajo in podpirajo prizadevanja 
učiteljev, da bi izvajanje vzgojnega načrta čim prej zaživelo. 
 

K3. Razno: 
- delovna sobota 4.4. in čistilna akcija Očistimo Kranj 
- kulturni dan v Cankarjevem domu 25.3. 
- otroški parlament Ljubezen in spolnost 
- anketa o spletnem pogovarjanju (koliko so učenci uporabljajo Facebook …) 

Vprašanja: Starši so prosili za predstavitev programa in dejavnosti poklicnega usmerjanja za 
učence. 
 

Sklep: Tretji torek 21.4. ob 17.00 bo tretji roditeljski sestanek. Gospod psiholog Alfonz 
Potočnik bo staršem predstavil program poklicnega usmerjanja in psihološkega testiranja. 
 

Sestanek zaključen ob 19.30. 
 

Kranj, 20. 3. 2009                                                            Razrednik: Lea Žumer 


