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Zapisnik 1. roditeljskega sestanka 7. c razreda 
 
Dne: 08.09. 2009 
 
Pričetek: 18.00 uri 
Zaključek: 19.40 uri 
 
 
Prisotno: 16 staršev 
Odsotni: Jogić, Dolenšek, Sopaj, Leskovar, Zabret (9. razred) 
 
Dnevni red: 
1. Predstavitev (predstavitev rezultatov dela v lanskem letu in 
dela v letošnjem letu) 
2. Pravilniki (predstavitev vizije šole, vzgojnega načrta, hišnega 
reda, pravil šolskega reda in  
pravilnika o vzgojnih opominih v OŠ).  
3. Tabor (predstavitev tabora) 
4. Volitve ( delegata in namestnika za svet staršev) 
5. Razno 
 
AD1) Staršem predstavim rezultate dela v lanskem letu in 
predstavim novosti letošnjega leta. 
Povem, da smo dobili dva  nova učenca. Sprememba je tudi pri 
učiteljih in sicer matematiko bo poučevala go. Danica Toporš, 
likovno vzgojo Daša Lunder in tehniko in tehnologijo Jurij 
Marrusig. 
 
AD2) Predstavim pravilnike šole -     hišni red, 

- šolski red, 
- pravilnik o vzgojnih opominih, 
- protokol o nasilju. 
-  

Starši so se s pravilniki in protokolom strinjali. Noben od staršev 
ni imel pripomb ali dopolnitev. 
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Dogovorili smo se, da v primeru prekrška učenec in učitelj 
pokličeta starše in jim povesta, kaj se je dogajalo. 
 
 
AD3) Povzamem analizo tabora. 
Starši so mnenja da je bil tabor dober in da so učenci dosegli cilje 
tabora. 
 
 
AD4) Volitve delegatov nismo izvedli ampak smo potrdili stare 
predstavnike – ga. Hozjan in  namestnik g .Marko  Sajovic. 
 
AD5) Razno: 
- Predstavim prošnjo za donatorje šolskega sklada. 
- Opozorim starše na vlogo za subvencioniranje in pridobitev 

statusa. 
- Predstavim možnost obiskovanja šole za starše. 
- Opozorim starše o prihajanju otrok v šolo. 
- Vozači čakajo na pouk v čitalnici. 
- Vozače v šolo spušča varnostnik, ki mu dam spisek. 
- Razložim urnik (zaradi izbirnih predmetov). 
- Poudarim, da je snemanje v šoli prepovedano. 
- Poudarim nevarnosti interneta… 
 
Sledijo individualni razgovori s starši. Starši se bodo javili pri g. 
ravnatelju, zaradi zamenjave učiteljice za matematiko go. Lea 
Žumer namesto go. Danice Toporš 
 
 
Kranj;14.09.2009                                              Žig                                
Razrednik 
        Suzana Zadražnik 
 
 


