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Kranj, 9. 9. 2010 
 
 
ZAPISNIK:  1. roditeljskega sestanka 9. a razreda 
  7. 9. 2010,   ob  18. uri 
  V učilnici slovenščina 3 
 
 
Prisotni: 20 staršev 9. a razreda 
 
Odsotni: Mijalica, Štern, Milenković, Vidic 
 
Dnevni red:   

1. struktura razreda  
2. urnik in šolski koledar 
3. pravila šolskega reda 
4. poklicno usmerjanje 
5. NPZ 
6. prednostne naloge v letošnjem šolskem letu 
7. regresirana malica 
8. vizija 9. a razreda 
9. dejavnosti v septembru 
10. volitve  
11. razno 

 
K1. Staršem sem predstavila strukturo razreda. Od lanskega leta ni nobenih sprememb. 
Vsi učenci so napredovali v 9. razred.  
 
K2. Predstavila sem jim urnik učencev, kdaj majo izbirne predmete, razredno uro, 
redovalno konferenco … Opozorila sem jih na dve delovni soboti, s katerima 
nadomestimo dva delovna dneva. Vse to si lahko ogledajo na šolski strani na spletu, 
informacije so napisane tudi v publikaciji. 
Pripomba staršev:  
Izrazili so nezadovoljstvo z urnikom. Problem je v sistemizaciji ur. Učenci 
prepozno začnejo redni pouk, posamezne dneve prihajajo tudi prepozno domov. 
Učenci, ki se vozijo na Kokrico, imajo popoldne slabe povezave, zato pridejo 
domov po 17. uri. Ob sredah imajo posamezniki, kadar je razredna ura, kar 9 ur. 
 
K3. Predstavila sem pravila šolskega reda, še posebej sem opozorila na prepoved 
odhajanja v trgovino in v lokale v času pouka. Problem je tudi čas pred poukom in po 
koncu pouka. 
Sklep:  
V primeru kršitve se takoj obvesti starše po telefonu in oni so dolžni ukrepati. 
 
K4. Staršem sem predstavila program poklicnega usmerjanja v letošnjem šolskem letu. 
Opozorila sem jih tudi na informativne dneve. 
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K5. Povedala sem jim, kdaj pišejo nacionalne preizkuse znanja in kateri predmeti 
pridejo v poštev za tretji izbirni predmet. Tretji predmet bo znan marca. 
 
K6. Predstavila sem jim prednostne naloge v letošnjem šolskem letu:  

- varnost in red med odmori, na hodniku, v jedilnici. Letos smo uvedli dežurstvo 
med kosili; 

- ločevanje odpadkov; 
- spremljanje in uveljavljanje pravil šolskega reda; 
- razvojni načrt. 

 
K7. Informacija o regresirani prehrani (pravilnik tudi na spletu). 
 
K8. V letošnjem šolskem letu bodo prednostne naloge naslednje: 

- medsebojna pomoč (prepisovanje snovi v primeru odsotnosti zaradi bolezni) 
- redno pisanje domačih nalog 
- zmanjšati zamujanje in neopravičeno izostajanje 

Sklep:  
V primeru neopravičenega izostajanja bom takoj starše obvestila po telefonu. 
 
K9. Informacija o ekskurziji in športnem dnevu. 
 
K10. Predstavnik v svetu staršev je Igor Hudobivnik, namestnica Vanja Hajšek. 
 
K11. Pripomba staršev: Ne strinjajo se, da bo pri kosilu samo mleko. 

 
 
Sestanek zaključen ob 19.20. 

Razredničarka 
Nada Pajntar 

 
Žig 


