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1. ZAPISNIK RODITELJSKEGA SESTANKA 6.a RAZREDA 
 

Datum: 8. 9. 2011 
Prisotni: 21 staršev 
Odsotni: Ahmetaj 
Dnevni red:  

a) Predstavitev učiteljev 
b) Tabor v Piranu 
c) Uvodni pozdrav razrednika in evidentiranje prisotnosti 

staršev 
d) Pregled publikacije in šolske spletne strani 
e) Učenec je del oddelčne skupnosti. 
f) Govorilne ure in roditeljski sestanki. 
g) Šolski koledar. 
h) Razno. 

 
Ka)  
G. ravnatelj je vsem staršem učencev  šestih razredov predstavil učitelje, ki 
bodo poučevali v šestih razredih. 

 
Kb) 
Piran- ga. Grilc je predstavila vsebinski del tabora, g. ravnatelj pa finančni. 

 
Kc)  
Starši so se predstavili sami. Prisotni so bili vsi, razen enega oz. v enem 
primeru je prišel namesto staršev stric. 

 
Kd) 
Publikacija in spletna stran: 
kratek pregled publikacije 
učenci naj jo nosijo s seboj (opravičila, obvestila, redovalnica…) 
hišni red- preletimo ga skupaj s starši (na šolski spletni str. pokažem kje ga 
najdejo, kot tudi Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda) 
starše sem seznanila z najpomembnejšimi določili pravilnika o pravicah in 
dolžnostih učencev  in s pravilnikom o ocenjevanju ( številom ocen pri 
posameznih predmetih, 
kontrolnih nalogah, ustnih ocenah – javna in utemeljena, kriterijih ocenjevanja, ki 
so usklajeni po strokovnih aktivih in so objavljeni na spletu, domače naloge so 
obvezne). 
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v mesecu marcu bomo imeli  delavnico Ustvarjalna vzgoja ge. Milice Novković. 
Staršem sem jo toplo priporočila in na kratko opisala osnovna načela vzgoje brez 
nagrade in kazni. 

 
Pregledali smo tudi šolsko spletno stran-s poudarkom kje najdejo napovedane 
kontrolne. 
Ke) Učenec je del oddelčne skupnosti in učitelj ga ocenjuje, kako deluje kot član 
skupine, zato se njegova opažanja včasih razlikujejo od opažanj staršev. V kolikor 
bo prišlo do problemov, jih bomo reševali skupaj na govorilnih urah. 

 
Kf) GU  imam v ponedeljek, 3.  učno uro.  Popoldanske GU pa bodo vsak tretji 
torek v mesecu ob 18.00.  

 
 

Kg) Šolski koledar: 
-v soboto je športni dan - Mamutov pohod 
-v torek, 13. 9. gredo učenci na ekskurzijo v Idrijo ( obleka, malica, vedenje, 
reševanje vprašanj) 

 
 

Razno 
 
Eden od staršev je vprašal, če imamo elektronsko redovalnico. Povedala 
sem, da ne in da smatramo, da je še bolj kot ocene pomemben odnos in 
sodelovanje učenec-učitelj-starši. Starši so se strinjali. 
Izvolili smo predstavnika (in namestnika) za svet staršev. 
 
 
Imeli smo individualne razgovore. 
 
 
 
 
 
 
Kranj, 8.9.2011                                           Darja Lunder Črnilec 


