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2. ZAPISNIK RODITELJSKEGA SESTANKA ZA  9.b  RAZRED 
 
 

1. Datum: 17. 3. 2009 ob 18.00 uri 
2. Prisotni: 17 staršev 

Odsotni: 5 staršev – Benedičič S., Benedičič Ž., Kralj, Pičulin, Shabani 
3. Dnevni red:  

a) Učni uspeh ob koncu 1. redovalnega obdobja 
b) Vpis v srednje šole 
c) NPZ 
d) Zaključni izlet 
e) Uporaba interneta med učenci 
f) Dan šole 
g) Vzgojni načrt šole 
h) Razno 
 

K  a)  Staršem sem predstavila učni uspeh in vzgojno problematiko v 1. redovalnem obdobju. 
Večina učencev učne obveznosti opravlja dobro, tudi vzgojno so neproblematični. Štirje 
učenci pa teh obveznosti ne opravljajo uredu in so tudi vzgojno problematični. S starši in 
ŠS službo poskušamo izboljšati stanje pri njih tako na učnem kot vzgojnem področju. 

 
K  b)  Vpis v sred. šole bo potekal do 23. 3. 2009. Do 14. 4. 2009 učenci lahko prenašajo 

prijave na drugo šolo. Rezultati stanja prijav bodo objavljeni 21. 4. 2009. Šole, ki 
bodo imele preveč prijavljenih učencev, bodo od ministra dobile soglasje za omejitev 
vpisa 8. 5. 2009. 

          Ob omejitvi vpisa bodo šole upoštevale učni uspeh v 7., 8. in 9. razredu (učenci 
poznajo program za izračun točk). V kolikor ima več učencev isto število točk, se 
upoštevajo še NPZ. 

          18. 6. 2009 je prvi krog izbire učencev, če ima šola omejitev.  
          19. 6. 2009 sledi objava točk, ki predstavljajo spodnjo mejo vpisa. 
          Več informacij imate na Najdi. si – kazalo-vpis v sred. šole in pri šolskem psihologu. 
 
K  c)  NPZ so za vse učence obvezni. 
          5. 5. 2009 pišejo SLO. 
          6. 5. 2009 pišejo TJA, in 11. 5. 2009 MAT. 
 
K  d)  Zaključni izlet bomo organizirali v Gardaland. Datum izleta bomo še določili. Vsak 

udeleženec izleta bo od ŠS dobil prispevek 10 evrov. Vzgojno problematični učenci 
bodo ostali doma, ker zanje ne morem prevzeti odgovornosti. 

          Potrebno bo soglasje - podpis staršev, da gre učenec lahko na izlet (zbrali jih bomo na 
zadnjem roditeljskem sestanku in na GU) in da se bo tam primerno obnašal.  

 
K   e) Učenci potrebujejo nadzor pri uporabi interneta zaradi neprimernih vsebin, ki so na 

njem in zaradi zlorab. Starše sem opozorila, naj preverijo profile svojih otrok na 
faceoooku v kolikor jih imajo. Predstavila sem jim nekaj člankov, ki govorijo o tem. 

 
K  f)  22. 4. 2009 bo popoldan (učenci so dopoldne doma, razen če pomagajo pri pripravi 

dneva šole) Dan šole. Letošnja tema je EKOLOGIJA. Vabilo boste prejeli kasneje. 
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K  g)  Staršem sem na spletni strani šole predstavila Vzgojni načrt naše šole, ki ga moramo 

sprejeti do 1. 6. 2009. Načrt ni nekaj dokončnega in se bo ob izvajanju gotovo še 
spreminjal. Vseh težav, boljših rešitev, ki jih bo prinesla praksa namreč ni mogoče 
predvideti. Starši so odgovorili tudi na anketo, ki so jo dobili (pripombe na VN) in v 
celoti potrdili sprejem osnutka VN. 

  
K  h)  V petek 27. 3. 2009 imajo učenci prost dan, ki ga bomo nadomestili v soboto  4. 4. 

2009 , ko bomo imeli čistilno akcijo. Drugih pripomb na življenje in delo v šoli niso 
imeli. 

 
 
 
 
 
Kranj, 19. 3. 2009                                                         Razredničarka: Daša Fabjan 

 


