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Kranj, 14. 9. 2009 
 
ZAPISNIK 1. roditeljskega sestanka za 6. C 
 
Datum: 11. 9. 2009 (v učilnici slovenščine 3) 
 
Prisotni: 23 staršev 
 
Odsotni: Robežnik, Bobnar 
 
Dnevni red:  

1. predstavitev tabora 
2. predstavitev razreda 
3. pravilniki 
4. razno 
5. volitve 

AD 1. O taboru v Piranu je spregovorila K. Podgoršek, starše je tudi prosila, naj otroci ne nosijo 
s sabo sladkarij, saj zaradi tega nato odklanjajo hrano. 
 
AD 2. Staršem sem predstavila prve vtise o razredu, ki je zaenkrat zelo prijeten, le precej 
živahen in nagnjen h klepetanju. Povedala sem jim, da so vsi aktualni dogodki predstavljeni na 
šolski spletni strani, in jih prosila, naj spremljajo zapise v publikaciji. Dogovorili smo se za način 
opravičevanja odsotnosti in obiskovanje govorilnih ur, pojasnila pa sem jim tudi, kako ravnamo 
v primeru, ko učenec nenadoma zboli med poukom. Vprašala sem jih, če se strinjajo s 
predlogom, da lahko njihovim otrokom na taboru ob 22.00 poberem mobitele in jih vrnem 
zjutraj; nihče ni imel pripomb. 
Staršem sem povedala, da bi bilo dobro, če bi otroci vsak dan najmanj 10 ali 15 minut glasno 
brali, omenila sem tudi pomembnost pisanja domačih nalog (in nadzora staršev pri tem), saj 
sem že takoj na začetku opazila, da nekaj učencev v razredu le-te »pozablja« oziroma jih ne 
piše. Seznanila sem jih tudi s tem, da bom učence navajala na medsebojno pomoč – 
sposobnejše bom vključila v pomoč slabšim tako med urami kot tudi po pouku. 
 
AD 3. Starše sem seznanila s postopkovnikom ter novostjo v zvezi z vzgojnimi opomini. 
Opozorila sem jih na pravočasno obveščanje o daljši odsotnosti učenca, o morebitnih krajah v 
garderobi ter takojšnji prijavi le-te, o prepovedi uporabe mobitelov ter snemalnih naprav 
(izrazila pa sem željo, da bi svojim otrokom, če je le možno, dovolili uporabo fotoaparatov na 
ekskurzijah in taborih) … Prosila sem jih, naj poskrbijo za to, da otroci ne bodo prihajali k pouku 
prezgodaj.  
Spregovorila sem še o protokolu o nasilju nad otroki in jih tudi sicer povabila, naj me obvestijo, 
kadar bo prišlo do kakega nasilja nad njihovim otrokom ali pa če bi jim otroci zaupali kar koli v 
zvezi z nasilnim obnašanjem naših učencev. Povedala sem, da se bomo o nasilju veliko 
pogovarjali na razrednih urah in se ga učili tudi prepoznavati ter ustrezno reagirati nanj. 
 
AD 4. Starši so izrazili željo, da bi bili bolje obveščeni o sestankih sveta staršev, eden od staršev 
pa je tudi želel izvedeti več o nemščini (odgovorila mu je ga. Grašič, ki se je s to problematiko 
seznanila na srečanjih sveta staršev). 
Staršem sem predstavila dejavnosti, ki jih izvajam z učenci zunaj obveznega šolskega programa 
(obiski koncertov, baletnih in gledaliških predstav, razstav, izleti …), in tudi njih povabila k 
udeležbi, ter filmske večere in marčevski tabor z afriško tematiko. 
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AD 5. Predstavnica v svetu staršev je gospa Mojca Grašič, namestnika pa bomo izvolili 
naslednjič. 
 
Sestanek smo zaključili ob 19.15. 
 
 
                                                                                                            Dunja Jezeršek 
 
 
 
 
 
 
 

 


