
2. seja sveta staršev dne 25. 11. 2015 

2a. točka: Poročilo predsednice sveta staršev o delu med sejama  

V obdobju po zadnji seji sveta staršev (23.09.2015) sem v vlogi predsednice sveta staršev 

opravila naslednje aktivnosti: 

1) Redni sestanki z ravnateljem in pomočnicama ravnatelja glede aktualnih problematik. 

2) Udeležba na srečanju ASSLOŠ (Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol): v 

mesecu oktobru je bilo prvo srečanje aktiva v letošnjem šolskem letu. Na njem je bilo 

predvsem govora o najbolj aktualnih temah, ki so prisotne na vseh šolah ter kako bi te 

najbolje predstavili širši javnosti. Najbolj izpostavljene tematike srečanja so bile 

izvajanje, rezultati in pomembnost NPZ, izvedba raziskave na temo hrupa, uporabnost 

delovnih zvezkov na šolah,… Po srečanju aktivno spremljam razprave med člani 

ASSLOŠ o inštrukcijah, o delovanju in funkciji šolskega sklada, o podvajanju učne snovi 

v procesu izobraževanja v osnovni šoli,…  

3) Udeležba na prvi in drugi seji UO šolskega sklada OŠ Vič. 

4) Srečanje delovne skupine za pripravo Vzgojnega načrta OŠ Vič: v mesecu novembru je 

bilo prvo srečanje članov delovne skupine za pripravo Vzgojnega načrta OŠ Vič. Vzgojni 

načrt je bil popravljen in dopolnjen v delu, ki se navezuje na postopke in načine ravnanja 

v primeru kršitev, čemur je bilo na srečanju posvečeno tudi največ pozornosti. Sprejet je 

bil dogovor, da bodo Vzgojni načrt (še posebej ta del) pregledale pristojne osebe na šoli 

in posredovale svoje pripombe, članica delovne skupine pa bo načrt pregledala še s 

pravnega vidika. Delovna skupina se bo ponovno srečala 25.11.2015.  

5) Priprava na sejo sveta staršev (poziv članom sveta staršev za posredovanje 

pobud/vprašanj, zbiranje in ureditev slednjih, posredovanje ravnatelju, usklajevalni 

sestanek z ravnateljem, urejanje gradiv za sejo in posredovanje gradiv članom sveta 

staršev in ostalim vabljenim). 

 

Pripravila: Leonida Rijavec Rožanc 

PREDLOG SKLEPA:  

SKLEP 20151125-2: Sveta staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja, predstavnikov staršev 

v svetu šole in predsednice sveta staršev o aktivnostih med zadnjima sejama.  

 


