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Kranj, 10. 2. 2011 
 
 
ZAPISNIK:  2. roditeljskega sestanka 9. a razreda 
  10. 2. 2011,   ob  18. uri 
  V učilnici slovenščina 4 
 
 
Prisotni: 12 staršev 9. a razreda in naslednji učenci: Neža Bizovičar, Dominika Kne, 
Patricija Medved, Klavdija Melinc, Dejan Mirčić, Jerneja Šušteršič, Neja Urbanč-Ðukić 
 
Odsotni starši: Bajrović, Hajšek, Hudobivnik, Jelovčan, Kavčič, Kličič, Mijalica, 
Milenković, Mirčić, Štern, Trobec 
 
Dnevni red:   

1. predavanje Alfonza Potočnika o vpisu v srednjo šolo  
2. učni uspeh v prvem ocenjevalnem obdobju  
3. šolski red  
4. vpliv medijev na učence  
5. razno 

 
K1. Alfonz Potočnik je staršem predstavil postopek vpisa v srednjo šolo in jim svetoval, 
naj gredo tudi oni na informativne dneve s svojimi otroki. Staršem je posredoval 
naslednje informacije: skupinsko izpolnjevanje prijavnic, prenašanje prijavnic z ene šole 
na drugo, omejitve, merila srednjih šol, tabelo za izračun točk, pomen NPZ. 
 
K2. Staršem sem predstavila učni uspeh ob prvi redovalni konferenci – 7 učencev je 
negativnih in z učnimi težavami. 
 
K3. Opozorila sem jih na prihajanje v šolo, saj mnogi prihajajo predčasno in se 
zadržujejo na hodniku ali v garderobi, kjer so precej glasni in motijo pouk. Če pridejo 
prej iz upravičenih razlogov, so lahko v knjižnici. Opozorila sem jih na kajenje in na 
prisotnost trave. 
 
K4. Staršem sem predstavila analizo ankete o vplivu medijev na učence, ki je tema 
letošnjega šolskega parlamenta. Starši so se strinjali z ugotovitvijo, da so učenci preveč 
pred računalnikom in TV (povprečno 4-5 ur), da imajo vsak dan borbe z njimi in jih 
omejujejo, vendar so nemočni. Težko jih tudi kontrolirajo, ker imajo večinoma 
računalnike v svoji sobi. 
Trenutno so deveti razredi na računalniku odprli temo o valeti. Prisotni učenci so 
povedali, da se do sedaj še niso uspeli nič dogovoriti in da se večinoma kregajo 
(nasprotujoča mnenja). 
 
Sestanek zaključen ob 19.50. 

Razrednik 
Nada Pajntar 
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