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Datum,15. 9. 2009 
 
ZAPISNIK 1. roditeljskega sestanka 9.B razreda 
 
 Torek 9. 9. 2009, ob 1800  učilnici matematika 1 
   
Prisotnih 25 staršev  staršev. 
 
Opravičeno odsotni: 1 starš ( Vombergar ) 
Neopravičeno odsotni 1 starš ( Pivk )  
 
Dnevni red:    1. Uvodni pozdrav in evidenca prisotnosti 
                      2. Predstavitev oddelčne skupnosti 
                      3. Vsebina publikacije 
                      4. Pravilniki 
                      5. NPZ 
                      6. Poklicno svetovanje 
                      7. Volitve oziroma potrditev delegatov za Svet staršev 
                      8. Razno  
 
AD 1. Prisotnih 25 staršev  staršev. 
         Opravičeno odsotni: 1 starš ( Vombergar ) Neopravičeno odsotni 1 starš ( Pivk ) 
          
AD 2. 27 učencev, 15 deklet, 12 fantov 
 
AD 3. S starši smo pregledali vsebino publikacije in nekatere rubrike, kje se nahajajo 
            podatki o šoli, povzetki hišnega reda in pravilnikov, pomembne telefonske številke, 
            prostor za opravičila in obvestila, odjava prehrane … 
            Skupne govorilne ure vsak tretji torek v mesecu ob 18:00 , razen v mesecu juniju,  
            zadnje govorilne ure prvo sredo. 
 
           SPLETNA STRAN ŠOLE: www.sfpkr.si; aktualne informacije, urniki, učila,  
                                                 dejavnosti, prireditve, nadomeščanja  

                E-mail šole: info@sfpkr.si           razrednik Lea Žumer: lea.zumer@guest.arnes.si 
 
          Sklep: starši pregledujejo publikacijo in jo uporabljajo za sporočila razredniku in 
          učiteljem, skrbijo za pravočasno odjavo malice učenca v primeru odsotnosti. 
 
AD 4. Starše sem seznanila s:  
          - Pravilnikom hišnega reda (prihajanje v šolo in zadrževanje v šolskih prostorih,  
            video nadzor, zavarovanja in povračila…) 
          - Pravila šolskega reda OŠ Franceta Prešerna 
          - Vzgojnim načrtom naše šole ( postopkovnik, odsotnosti od pouka in 
            opravičevanje ) 
          - Pravilnik o vzgojnih opominih ( novosti, 1. 2. in 3. vzgojni opomin in prešolanje 
            brez soglasja staršev, individualni vzgojni načrt )  
            - Protokol za vzojno-izobraževalne zavode pri obravnavi nasilja v družini z 
             zakonom o preprečevanju nasilja v družini 
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AD 5.  Predstavila sem namen NPZ-jev, roke preverjanja, obvezne predmete in možne 
           predmete pri določitvi tretjega predmeta, razdelila brošure o NPZ-jih. 
 
AD 6. Poklicno svetovanje:  
          a) predstavila sem načrt poklicnega svetovanja na naši šoli za šol.leto 09/10 
          b) opozorila sem na pomembne datume 
          c) obvestila sem starše, kje dobijo vse potrebne informacije: 
           ( g. Alfonz Potočnik,  razrednik, Zavod za Zaposlovanje v Kranju (ga. Erjavšek), 
            CIPS,  MSS ) 
 
AD 7. Predstavnik razreda za Svet staršev ostaja g. Matija Strniša, njegov namestnik  
          g. Tatić.  
 
AD 8: -    ni več končnega zaključnega učnega uspeha 
          -    preizkusi znanja se lahko napovedano pišejo 5 delovnih dni pred konferenco 

- učenci smejo pisati 2 kontrolni nalogi na teden, ki ne smeta biti na isti dan; 
izjemoma 3. kontrolna naloga, če se ponavlja, zaradi slabega rezultata. V tem 
primeru ne smejo biti v treh zaporednih dneh; 

- ustna ocena je javna in utemeljena 
- kriteriji ocenjevanja so usklajeni po strokovnih aktivih učiteljev (na spletnih 

straneh šole po aktivih) 
- domače naloge so obvezne 

          -    9. 9. 2009 ekskurzija Posočje 
          -    11. 9. 2009 športni dan – pohod na Tromejo 

- oktobra in aprila zbiralna akcija papirja 
- izlet v tujino – konec aprila ( izbirni predmeti) 
- zaključna ekskurzija – junij 2010 

 
Sklep: Starši bodo sledili objave in obvestla na spletni strani šole. 
 
Opravila sem individualni razgovor s starši Luke Kaurinovića in Jaka Zupana. 
 
 
Sestanek zaključen ob 20:20.  
 

Razrednik: Lea Žumer 
Žig 

 
 

 
 


