
 

1. seja sveta staršev dne 25. 09. 2019  
6. točka: Program dela staršev v šolske letu 2019/20 
 
Poslovnik Sveta staršev OŠ Vič je temeljni dokument http://www.osvic.si/files/2011/10/poslovnik_sveta_starsev1.pdf), v skladu s 
katerim deluje Svet staršev OŠ Vič. V skladu s slednjim se v posameznem šolskem letu organizirajo seje Sveta staršev, na katerih 
se obravnavajo posamezni dokumenti, ki so temeljnega pomena za delovanje OŠ Vič. Zato je v nadaljevanju predstavljen tudi okvirni 
program dela Sveta staršev OŠ Vič v šolskem letu 2019/20. 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
SKLEP 20190925-6: Člani Sveta staršev so se seznanili s Programom dela Sveta staršev OŠ Vič za šolsko leto 2019/20. 



 
KOLEDAR DELA ZA NEMOTENO DELOVANJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

DEJAVNOST POSTOPEK ROK OPOMBE 

Sestava poročila o realizaciji letnega 
delovnega načrta za preteklo šolsko 
leto 

Obravnava učiteljski zbor ter svet 
staršev, sprejme svet zavoda. 

September 
tekočega leta. 

 

Seznanitev z letnim delovnim 
načrtom. 

Obravnava učiteljski zbor in svet 
staršev, sprejme svet zavoda. 

September 
tekočega leta. 

 

Obravnava in potrditev 
nadstandardnega programa 

Svet staršev potrdi nadstandardni 
program. 

September 
tekočega leta. 

 

Konstituiranje sveta staršev. V skladu s poslovnikom sveta 
staršev. 

September 
tekočega leta. 

 

Evalvacija dela z nadarjenimi in z 
učenci, ki potrebujejo dodatno 
strokovno pomoč. 

Šolska psihologinja predstavi 
smernice in program dela z 
nadarjenimi učenci, ter prilagoditve 
za učence z dodatno strokovno 
pomočjo. 

November tekočega 
leta. 

Predstavniki Sveta staršev se seznanijo z 
evalvacijo. 

Soglasje sveta staršev za skupno 
nabavno ceno delovnih zvezkov in 
drugih učnih gradiv za posamezen 
razred šole. 

Soglasje sveta staršev k nabavni 
ceni delovnih zvezkov. 

Do 10. junija 2020.  

Osnutek Letnega delovnega načrta Predlogi za letni delovni načrt v 
naslednjem šolskem letu. 

Junij tekočega leta. Svet staršev poda svoja mnenja in predloge 
in vsebino posredujejo Svetu šole. 

Naloge in obveze predstavnikov Sveta staršev so opisane v Poslovniku Sveta staršev OŠ Vič. Svet staršev svoja mnenja, predloge 

in pripombe posreduje članom Sveta šole. 

Datum predvidenih sej Sveta staršev OŠ Vič: 25.9.2019, 12.2.2020, 10.6.2020. 

 


