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KOLEDAR SVETA STARŠEV ZA NEMOTENO DELOVANJE ŠOLE:
VSEBINA DOKUMENTA
ČAS OBRAVNAVE
Vsebina, obseg in razporeditev vzgojnoObravnava ga učiteljski zbor in
izobraževalnega in drugega dela v skladu s
svet staršev. Rok: 30. 9.
predmetnikom in učnim načrtom ter obseg, tekočega leta
vsebina in razporeditev razširjenega
programa, ki ga izvaja šola, za vsako šolsko
leto
Letno poročilo
Strokovni aktivi in Splošni podatki o osnovni šoli ter podatki o Obravnava ga učiteljski zbor in
vodstvo šole
obsegu in organizaciji pouka in drugega
svet staršev. Rok: 30. 9.
vzgojno-izobraževalnega dela v posameznem tekočega leta
šolskem letu
Predstavitev dela z
Strokovni aktivi in Šolska psihologinja predstavi smernice in
November tekočega leta
nadarjenimi in z učenci, ki vodstvo šole, šolska program dela z nadarjenimi ter prilagoditve
potrebujejo dodatno pomoč psihologinja
za učence z dodatno strokovno pomočjo.
Polletno poročilo
Strokovni aktivi in Polletno poročilo o izvajanju vzgojnoFebruar tekočega leta.
vodstvo šole
izobraževalnega programa, oziroma letnega
načrta.
Letni delovni načrt
Strokovni aktivi in Predlogi za letni delovni načrt za naslednje
Maj tekočega leta.
vodstvo šole
šolsko leto.
Diferenciacija pri pouku
Strokovni aktivi in Ravnatelj po posvetovanju s strokovnimi
Maj tekočega leta
vodstvo šole
aktivi najkasneje v aprilu pripravi predlog o
izvajanju oblik diferenciacije pri posameznem
NAZIV DOKUMENTA
Letni delovni načrt

PRIPRAVI:
Strokovni aktivi in
vodstvo šole

predmetu (Pravilnik o izvajanju diferenciacije
pri pouku v osnovni šoli). Odločitev o
izvajanju oblik diferenciacije za naslednje
šolsko leto sprejme Svet šole najkasneje do
31. maja. Pred odločitvijo Svet šole pridobi
mnenje učiteljskega zbora in Sveta staršev.
Delovni zvezki in druga
Strokovni aktivi in Strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju Junij tekočega leta
učna gradiva
vodstvo šole,
seznam delovnih zvezkov in drugih učnih
knjižničarka
gradiv, ki jih bodo učitelji in udeleženci
izobraževanja uporabljali pri pouku v
prihodnjem šolskem letu, najkasneje do 1.
junija tekočega šolskega leta. Ravnatelj
pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno
nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv za posamezen razred oziroma
letnik šole, najkasneje do 10. junija tekočega
šolskega leta, nato določi seznam delovnih
zvezkov in drugih učnih gradiv, najkasneje do
15. junija tekočega šolskega leta.
Analiza
Strokovni aktivi in Analiza vzgojno-izobraževalnega dela za
Junij tekočega leta.
vodstvo šole
preteklo šolsko leto.
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.
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