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Datum,12. 9. 2009 
 
ZAPISNIK 1. roditeljskega sestanka 9.a razreda 
 
 Torek 9. 9. 2009, ob 1800  v učilnici za geografijo. 
   
Prisotnih 17 staršev. 
 
Odsotnih 5  staršev. 
 
Dnevni red:  1. Uvodni pozdrav in evidenca prisotnosti  
                    2. Predstavitev 
                    3. Pravilniki 
                    4. NPZ 
                    5. Poklicno svetovanje 
                    6. Volitve 
                    7. Razno 
           
 
  
AD 1.  Prisotnih 17 staršev. 
 
AD 2. a) 24 učencev = 12 dečkov + 12 deklet 
 
          b)  novi učiteljici: - Sonja Grilc - Biologija 
                                     - Andreja Čeru – Francoski jezik 
 
          c)  opozoril sem na problema: - domače naloge 
                                                           - neopravičeni izostanki od pouka 
 
          d)  govorilne ure: - skupne vsak 3. torek ob 1800 
                                     - moje tedenske vsak torek 5. šolsko uro – 1150 – 1235 
                                     - razpored ostalih učiteljev na spletnih straneh šole 
 
          e)  publikacija: - skupni pregled s starši 
 
AD 3.  Predstavil sem pravilnike s poudarkom na novostih in spremembah v primerjavi 
z do sedaj veljavno zakonodajo: 
 

a) vizija šole 
 
b) hišni red 

 
c) pravila šolskega reda 

 
d) vzgojni načrt 

 
e) pravilnik o vzgojnih opominih v  OŠ 
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f) protokol za vzojno-izobraževalne zavode pri obravnavi nasilja v družini z 

zakonom o preprečevanju nasilja v družini 
 
AD 4.  Predstavil sem namen NPZ-jev, roke preverjanja, obvezne predmete in možne 
predmete pri preverjanju. 
 
AD 5.  Poklicno svetovanje: a)  predstavil sem načrt poklicnega svetovanja na naši šoli 
 

b) opozoril sem na pomembne datume 
 
                                           c)  obvestil sem starše, kje dobijo vse potrebne informacije: 
                                               - g. Alfonz Potočnik 
                                                    - razrednik 
                                               - Zavod za Zaposlovanje v Kranju (ga. Erjavšek) 
                                               - CIPS 

                                    - MSS  
 

AD 6. Volitve: - predstavnica staršev je Mojca Grašič 
                       - namestnica Darja Škofic 
           
AD 7. a)  starše sem zaprosil za pomoč – doniranje v šolski sklad 
  
          b)  ni bilo vprašanj ali pripomb           
 
 
Sestanek zaključen ob 1900.  
 
 
 
Razrednik: Andrej Žbogar 
 

Žig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


