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Kranj, 11. 2. 2010 
 
 
ZAPISNIK:  2. roditeljskega sestanka 8. a razreda 
  11. 2. 10   ob  18. uri 
  V učilnici slovenščina 4 
 
 
Prisotni: 10 staršev 8. a razreda 
 
Odsotni: Mirčić, Štern, Trobec, Bajrović, Hajšek, Jelovčan, Kavčič, Kličič, Krivec, 
Medved, Melinc, Milenković, Vodnik 
 
Dnevni red:   

1. učni uspeh v prvem ocenjevalnem obdobju 
2. pregled dejavnosti v letošnjem šolskem letu  
3. razno. 

 
K1. Staršem sem predstavila učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju. Primerjali smo 
diagram za oktober in januar v letošnjem šolskem letu. Rezultate smo primerjali z 
lanskim šolskim letom. Ugotovili smo, da se je stanje v primeri z lanskim šolskim letom 
izboljšalo, vendar je kljub temu, da bolj vestno pišejo domače naloge, preveč 
negativnih ocen. Neopravičeno izostajanje je predvsem pri izbirnih predmetih. Tudi 
disciplinsko so boljši, vpisov v dnevnik ni. Opozorila sem jih na kršenje šolskega reda 
kljub stalnemu ponavljanju pravil (mobiteli, ostajanje po pouku, med malico na 
hodniku).  
 
K2. Starše sem seznanila s tem, kaj so učenci v tem šolskem letu že imeli: 

- anketa o devetletki (pogovorili smo se o prednostih nivojskega pouka, starši so 
zadovoljni s to obliko); 

- prehodi med nivoji; 
- delavnica o nasilju med vrstniki, ki jo je organiziral RK (spregovorila sem o 

odnosih v razredu, predvsem o odnosih med dekleti); 
Starše sem opozorila na dejavnosti v prihodnje: 

- dan šole 25. 3. na temo Življenje nekoč (povabila sem jih k sodelovanju); 
- čistilna akcija Kran ni usran 27. 3.; 
- pisne naloge v februarju in marcu. 

 
K3. G. Igor Hudobivnik, ki je v svetu staršev, je poročal o prejšnjih sestankih sveta 
staršev in sveta šole: 

- ustanovitev komisije za malico, 
- sprejetje vzgojnega načrta, 
- preložena adaptacija stranišč, 
- prenova igrišča, 
- drug tuj jezik na šoli (neuspešno zaradi nasprotovanja dveh staršev), 
- nasilje med učenci takoj javiti razredniku ali ravnatelju. 
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Pripomba staršev: Za novoletne praznike so imeli učenci toliko naloge, da so veliko 
časa posvetili delu za šolo. Ker je otrok nesamostojen, starši veliko delajo z njim in so 
to občutili kot breme, namesto da bi se sprostili. Problem je tudi, če takrat kam gredo.  
 
 
 
 
Sestanek zaključen ob 19.15. 

Razrednik 
Nada Pajntar 

 
Žig 


