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Zapisnik prvega  roditeljskega sestanka  9. a razred 
 
 
 
Datum: 9. 9. 2008 ob 18.00 uri 
Uvodni del – ravnatelj v večnamenski dvorani, potem razredniki po 
razredih. 
Program: 

1. Uvodni pozdrav 
  
2. Evidenca prisotnih staršev: 18/20 

 
3. Statistika  

Število učencev v razredu 20, poučujejo jih isti učitelji kot lansko leto razen Božene 
Bogataj – je nova Dunja Jezeršek 

 
4. Internetna spletna stran šole – starši dobijo vse informacije 

Urniki, nadomeščanja, dnevi dejavnosti, posamezna predmetna področja, kriterije 
ocenjevanja, mrežni plan, jedilnik, podatke in kontakte o zaposlenih… 
 

5. Publikacija 
Pregledamo publikacijo, prostor za obvestila in opravičila, zato jo učenci nosijo s seboj, 
dopust naj napovedo vnaprej, 5 dni, ni priporočljivo v juniju zaradi masivnih izostankov 
učencev; po dokumentacijo hodijo učenci ali starši, hišni red, šolski red, pravice in 
dolžnosti učencev, ocenjevanje, splošnega uspeha ni, 2 kontrolni na teden ne 
zaporedoma, če se v primeru 1/3 negativnih ponavlja, je lahko tretja v tednu, ustne 
ocene se javno pove in utemelji, kriteriji ocenjevanja na spletni strani, domače naloge 
niso obvezne, če je ni je učenec lahko vprašan 
 

6. Učenec je v šoli del skupnosti in učitelj primerja obnašanje v 
primerjavi z drugimi učenci v skupini – o tem govorimo na govorilni 
uri vsak 3. torek v mesecu ob 18.00 , oz. petek 3. uro. 

 
7. Poklicno usmerjanje, nacionalno preverjanje znanja, Zoisova 

štipendija – psiholog 
 

8. Zaključni izlet je nagrada za celoletno vestno delo, zato so ga učenci, 
ki večkrat neupravičeno manjkajo in imajo več vzgojnih ukrepov, ne 
udeležijo. 

 
9. Šolski plesi bodo organizirani, če bo interes v diskoteki v Lescah. 

Organizira šolska skupnost. 
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10. V 1. polovici oktobra bo zbiralna akcija papirja. Na svetu šole 
so se pogovarjali o tekmovalnosti, nagradah… pogovorimo se o 
tem. Letos je na računu še 5000 EUR, ki so namenjeni šolskemu 
skladu, izletom, potrebščinam, opb, bralni znački, 10 EUR/  
devetošolca … 

 
11. Tedenski šolski koledar: ekskurzija in športni dan. 

 
12. Delo po skupinah, poročanje. 

 
       Razredničarka: 
 
 Jana Florjančič 
 


