
Seja sveta staršev OŠ Vič, 20141126 

 

2 Poročilo predsednika Sveta staršev o delu med sejama 

V obdobju po zadnji seji sveta staršev (24.09.2014) sem opravil naslednje glavne aktivnosti: 

1. Udeležba na srečaju ASSLOŠ (Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol, 
http://www.asslos.si/), na Škofljici 07.10.2014... nosilna tema Ugotavljanje zadovoljstva staršev. 
Za srečanje sem pripravil in predstavil prezentacijo, kako smo lani zasnovali in izpeljali anketo 
zadovoljstva na OŠ Vič. 
 

2. Priprava gradiva za delovne skupine sveta staršev (12.10.2014); povzetek trenutnega stanja in 
spodbuda za začetek dela 
 

3. Izpeljava dopisne seje Sveta staršev 21.-23.10.2014 glede predloga za razrešitev ge. Olivere Zec 
Pufek z mesta članice sveta šole. Rezultate sem po emailu že posredoval vsem članom sveta 
staršev (ter ravnatelju in predsedniku sveta šole). Od 36 članov sveta staršev jih je glasovanje 
(pravočasno) opravilo 28, od tega jih je bilo 24 za razrešitev, 1 proti in 3 vzdržani.  

 

4. V sklopu ZASSS priprava letnega načrta dela delovne skupine za sistem kakovosti, ki jo vodim. 
 

5. Udeležba na delavnici ZASSS (Zveze Aktivov Svetov Staršev Slovenije, http://www.zasss.si/), 
glede delovanja šolskih skladov na MIZŠ dne 13.10.2014. Na seminarju je bila predstavljena 
velika raznolikost delovanja skladov – tako z vidika upravljanja (“lastništva” – starši : vodstvo 
šole), kot tudi z vidika obsega in aktivnosti. Dobre prakse vključujejo aktivno pridobivanje 
sredstev s strani UO Sklada, tudi s “prostovoljnimi” prispevki vseh staršev preko položnic ob 
začetku šolskega leta, ter tudi z organizacijo namenskih prireditev. Veliko je odvisno od 
dobro/podrobno pripravljenega letnega programa dela, ki tranparentno – in prepričljivo za 
potencialne donatorje - napoveduje namene in vsote porabe sredstvev za posamezne namene.  
Zapisnik / povzetek seminarja je še v delu, objavljen bo na spletnih straneh ZASSS.  
 

6. Udeležba na sestanku koordinacije ZASSS 15.11. Nova Gorica (Zveze Aktivov Svetov Staršev 
Slovenije, http://www.zasss.si/), glavna točka: ocena minulega dela ZASSS in predlogi izboljšav 
 

7. Udeležba se ustanovnem sestanku Delovne skupine za prehrano 19.11.2014 in priprava prvega 
sestanka skupine z go.Meto Ivanuša.  
 

8. Več sestankom z ravnateljem. 
 

9. Priprave na sejo sveta staršev 26.11.2014 

 
Andrej Tavčar 
Predsednik sveta staršev 
 

Predlog: 

Sklep 20141126-02-1: Svet staršev se je seznanil s poročili o delu med sejama 

Sklep 20141126-02-2: Svet staršev se je seznanil s poročilom o dopisni seji Sveta staršev od 21.-
23.10.2014, na kateri je bila ga. Olivera Zec Pufek razrešena z mesta predstavnice staršev v svetu šole. 
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