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Zapisnik 1. roditeljskega sestanka 8. B razreda 
 
Dne: 07.09. 2010 
 
Pričetek: 18.00 uri 
Zaključek: 19.30 uri 
 
Prisotno: 20 staršev 
Opravičeno odsotni: Vombergar, Zagoričnik, Kranjec, Grčar, Čehić 
 
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. 
Sestava razreda je enaka, kot preteklo leto. V razredu zaradi nivojskega 
pouka poučuje več učiteljev. Staršem posredujem urnik govorilnih ur. 
 
AD2) Predstavim pravilnike šole – hišni red, 
- šolski red, 
- pravilnik o vzgojnih opominih, 
- protokol o nasilju. 
Starši so se s pravilniki in protokolom strinjali. Razložim način odjavljanja 
malice in kosila (do 7.30 ure, v kolikor to ne stori plača polno ceno). 
Povem, da kosilo lahko dobijo tudi učenci, ki niso prijavljeni na kosilo, v 
kolikor kdo od naročnikov kosila manjka.  
Povem, da učenci lahko kopirajo le z dovoljenjem učitelja.  
Material za izdelke, ki jih učenci nesejo domov plačajo, ali ga prinesejo od 
doma, če delajo za šolo ga zagotovi šola. 
Predstavim red v garderobi in povem, da je zavarovana le obleka in 
obutev, v kolikor imajo za to račun, mobiteli… niso zavarovani. 
Mobiteli med poukom morajo biti ugasnjeni, med odmori se ne sme 
predvajati glasna glasba in ne sme se slikati. 
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Povem staršem, da naj učenci za pot v šolo uporabljajo varne poti, ki so 
predstavljene in naj tudi sami od otrok to zahtevajo. 
Povem, kako je z revijo Krikec in Krik, da v družini, kjer je več otrok  vsak 
otrok  dobi, plača pa le eden. 
Opozorim starše na videonadzor šole, kje so kamer in povem , da vse 
informacije v zvezi z posnetki daje le ravnatelj. 
Razložim način obveščanja (elektronska oglasna tabla, internet, razrednik, 
objave). 
Starše zanima, kdaj bo elektronska redovalnica. 
 
AD3)Tabor. 
Ponovim cilje, namen in potek tabora v Murski soboti. Starši izpolnijo liste, 
ki so potrebni za prijavo v dom. Razdelim jim list, kjer je predstavljen 
časovni potek tabora in  stvari, ki jih učenci potrebujejo za tabor. Povem, 
da je mp3, igrice med dejavnostmi prepovedane in naj se ne nosijo na 
tabor, prav tako  mobiteli niso zaželeni.  
AD4) Volitve delegatov nismo izvedli ampak smo potrdili stare 
predstavnike – g. Žumer Denis. 
 
AD5) Razno: 
- PREDSTAVIM ŠOLO ZA STARŠE.. 
- Opozorim starše na vlogo za subvencioniranje in pridobitev statusa. 
- Opozorim starše o prihajanju otrok v šolo. 
- Vozači čakajo na pouk v čitalnici. 
- Vozače v šolo spušča varnostnik. 
- Razložim urnik (zaradi izbirnih predmetov). 
- Poudarim, da je snemanje v šoli prepovedano. 
- Poudarim nevarnosti interneta… 
STARŠI NAKAŽEJO PROBLEM AAVTOBUSA IZ KOKRICE , KI PRIDE PRED 
ŠOLO 8.20, ŠOLA PA TAKRAT NI ODPRTA, KER IMAJO UČENCI POK. 
ŽELIJO, DA POZIMI OTROCI NE ČAKAJO PRED ŠOLO. 
Svetujem, naj starši sami telefonirajo na Alpetour in poskušajo, da se vozni 
red prilagodi, oziroma, naj ta problem predstavijo na svetu staršev, sam pa 
o tem obvestim gospoda ravnatelja. 
 
Sledijo individualni razgovori s starši. 
 
Kranj;10.09.2010                                              Žig                                 
 
 
Razrednik: Marijan Mohorič 


