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1. ZAPISNIK RODITELJSKEGA SESTANKA 9. C RAZREDA 
 
1. Datum: 9. 9. 2008 
2. Prisotni: 21 staršev 
Odsotni: 1 starš 
3. Dnevni red:  
a) G. ravnatelj je vsem staršem predmetne stopnje predstavil vizijo šole in jih seznanil s 
pripravami za izdelavo vzgojnega načrta naše šole. 
b) Uvodni pozdrav razrednika in evidentiranje prisotnosti staršev. 
c) Stanje v razredu na začetku šol. leta 2008/09. 
d) Pregled publikacije. 
e) Učenec je del oddelčne skupnosti. 
f) Govorilne ure in roditeljski sestanki. 
g) Poklicno usmerjanje in vpis učencev na srednje šole. 
h) Eksterno preverjanje znanja devetošolcev. 
i) Zaključni izlet. 
j) Valeta. 
k) Plesi in zbiralne akcije papirja. 
l) Šolski koledar. 
4. Anketa za starše. 
5. Razno. 
 
3. Ka) Starši so bili nad našimi prizadevanji v zvezi z vzgojnim načrtom zelo pozitivno 
naravnani. 
Kc) V razredu je 22 učencev –9 fantov in 13 deklet. Lanski 8.c razred so izdelali vsi 
učenci.  V šolskem letu 2008/09 učence učijo isti učitelji kot lani, SLO, ki jo bo 
poučevala ga. Jezeršek (1. nivo). Urnik, jedilniki, nadomeščanja, vse dejavnosti, 
kontrolne naloge… učencev so na spletni strani šole. 
 
Kd)Publikacija: 
- kratek pregled publikacije 
- učenci naj jo nosijo s seboj (opravičila, dopust – junija naj ne bi koristili dopusta) 
- hišni red: str. 30, pregledamo ga skupaj s starši 
- starše sem seznanila z najpomembnejšimi določili pravilnika o pravicah in dolžnostih 
učencev  in s pravilnikom o ocenjevanju ( številom ocen pri posameznih predmetih, 
kontrolnih nalogah, ustnih ocenah – javna in utemeljena, kriterijih ocenjevanja, ki so usklajeni 
po strokovnih aktivih in so objavljeni na spletu, domače naloge so obvezne). 
V letošnjem šolskem letu se splošni učni uspeh ukinja. 
 
Ke) Učenec je del oddelčne skupnosti in učitelj ga ocenjuje, kako deluje kot član skupine, zato 
se njegova opažanja včasih razlikujejo od opažanj staršev. V kolikor bo prišlo do problemov, 
jih bomo reševali skupaj na govorilnih urah. 
 
Kf) GU  imam v torek 4. učno uro.  Popoldanske GU pa bodo vsak tretji torek v mesecu ob 
18.00. Informacije lahko starši dobijo tudi po telefonu. 
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Kh) Datumi eksternega preverjanja so navedeni v posebni publikaciji. Preverjalo se bo znanje 
SLJ,  MAT , tretji predmet pa bo izbral minister marca. 
 
Ki) Zaključni izlet na koncu šolskega leta bo namenjen samo tistim učencem, ki bodo vse leto 
vestno opravljali šolske dolžnosti in ne bodo neopravičeno izostajali.  
 
Kj)  Valeta bo 15. 6. 2009. 
 
Kk) Plesi – organizira jih šolska skupnost v diskoteki Java -  hiša glasbe v Lescah in bodo samo 
v primeru, da bo dovolj prijavljenih. Tudi letos bosta 2 zbiralni akciji papirja (oktobra in aprila). 
Z denarjem pomagamo šolskemu skladu, organiziramo nagradni izlet, devetošolci dobijo 10 
evrov na učenca za zaključni izlet… 
 
Kl) Šolski koledar: 
- v sredo gredo učenci na ekskurzijo v Posočje ( obleka, malica, vedenje, reševanje 
vprašanj) 
- v petek je športni dan – pohod na Tromejo (obleka, obutev, vedenje) 
 
K4. Starši so v skupinah reševali vprašanja iz ankete.  
 
 K.5  Roditeljski sestanek za poklicno usmerjanje, Zoisove štipendije in NPZ bo predvidoma v 
mesecu oktobru. Starši so se strinjali, da organizacija zbiranja papirja poteka v taki obliki kot 
sedaj. 
 
                                                                               Zapisala: Vika Šuštar 


