
ZAPISNIK  TRETJEGA  SKUPNEGA  RODITELJSKEGA  SESTANKA 

Datum: 7. 2. 2017 ob 15.30 

Prisotni: vsi učitelji, ravnateljica, starši (seznam priložen) 

Dnevni red: 

1. Tekoča problematika (domače naloge, samostojno učenje, odnosi, prevozi). 
2. Razno. 
3. Šola v naravi.  

 
K točki 1 

Ravnateljica je pozdravila vse navzoče in jih seznanila z dnevnim redom. 

Starše je seznanila s problemi, ki jih ob zaključku prve konference opaža učiteljski zbor in jih 
moramo v dobro otrok starši in učitelji reševati: 

- Domače naloge: Učenci se ne zavedajo pomena domačih nalog za njihovo znanje. 
Pogosto jih prepisujejo zjutraj od sošolcev ali jih ne naredijo. V času samostojnega 
učenja so nemirni, neposlušni, nalog se jim ne da pisati in motijo tudi tiste, ki bi radi 
kaj naredili. Niso odgovorni, saj ne prevzemajo svojih nalog. Pogosto pozabljajo stvari 
doma in klicarijo zjutraj starše, da jim nosijo pozabljeno v šolo. V primeru odsotnosti 
se ne pozanimajo sami, kaj morajo prepisati in krivdo valijo na sošolce. Kljub vsemu 
pa pričakujejo tako starši kot učenci dober učni uspeh. 
 

- Učenci se prijavijo na tekmovanja iz znanja pri posameznih predmetih, a  naredijo 
zelo malo  za dosego dobrega rezultata kljub učiteljevem prizadevanju. Ne odzivajo se 
oz. nočejo sodelovati pri dodatnih aktivnostih (natečajih), še zlasti nadarjeni bi se 
morali bolj odzivati, a jim je odveč in opravijo samo stvari, ki so nujne za pouk. 
 

- Odnos in spoštovanje: Nekateri učenci ne upoštevajo pravil na šoli, odgovarjajo 
učiteljem, še zlasti v času popoldanskega  dežurstva in pri urah OPB, ko je združenih 
več razredov v enem prostoru. Prav tako ne upoštevajo navodil šoferja na 
kombibusu, se ne pripnejo, ne sedijo po dani razporeditvi.  
 
SKLEP: Če bo učenec trikrat zapisan zaradi kršenja pravil in neprimernega obnašanja, 
bo sledil razgovor s starši in učiteljem. Če se stanje ne bo izboljšalo in bo učenec 
ponovno trikrat zapisan, bo sledil pogovor z razrednikom, nato s svetovalno delavko, 
naslednji korak pa je predaja reševanja problema v  obravnavo ustreznim zavodom. 
 

 



 

K točki 2 

- Ravnateljica je starše seznanila s pritožbo enega od staršev, ki je prišla na šolo s strani 
policije in Ministrstva glede korupcije pri šolskih prevozih. Te opravlja ravnateljičin 
mož, ki ima vsa dovoljenja in pogoje za prevažanje otrok, saj smo trenutno brez 
šoferja. Prejšnji je dal odpoved, novega po že treh razpisih ne dobimo.   To je  precej 
podla poteza  s strani staršev, zato je ravnateljica predlagala, da lahko starši sami 
poskrbijo za prevoz otrok, v kolikor se z začasno rešitvijo ne strinjajo. Danes bo to 
obravnaval tudi Svet staršev na svoji seji. 

             Starši so bili zgroženi in so hoteli vedeti ime osebe, ki je to prijavo izdala.  

SKLEP: Vsi prisotni so bili mnenja, da je trenutna rešitev ustrezna in naj prevozi ostanejo v 
taki obliki, dokler ne dobimo novega šoferja. 

- Ravnateljica je starše seznanila z novostjo glede cenzusa plačila prehrane otrok, ki se 
je po novem zakonu v RS spremenila. 

- Ravnateljice je starše seznanila s pritožbo staršev na delo in poučevanje učiteljice 
angleškega jezika, ki so ga obravnavali na zadnji  seji Svetu staršev. Sklepe oz. zapisnik  
tega sestanka so vsi starši prejeli v pisni obliki. 

- Fotografiranje učencev bo v torek, 14. 2. 2017. 

K točki 3 

Starše učencev od 6. do 9. razreda, ki se bodo udeležili v marcu šole v naravi, smo ustno in 
pisno seznanili z dejavnostmi, ki se bodo izvajale, pogoji bivanja, potrebščinami in ceno 
bivanja  v Radencih ( 98,80 EUR na učenca – starši plačajo 50 EUR, 10 EUR je subvencija 
MIZŠ, 38,80 iz šolskega sklada). Starši morajo do odhoda seznaniti razrednike o morebitnih 
posebnostih pri posameznem učencu, na katere morajo biti učitelji spremljevalci (Irena 
Blatnik in Jerneja Lovšin Dodič) še posebej pozorni. Starši pridejo ob povratku (petek, 17. 3., 
okoli 18. ure) po svoje otroke pred šolo Prevole. 

 

Zapisala Irena Blatnik                                                                    Ravnateljica Marija Breceljnik 


