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02c) Poročilo predsednika Sveta staršev o delu po zadnji seji sveta staršev 
(25.02.2014) 
 
1. Sodelovanje na seji Sveta šole 27.02. (poročajo starši - člani sveta šole) 

 
2. Seja DS za razvoj pri ASSLOŠ 03.03.2014 

 Priprava ankete o delovanju svetov staršev za vse ljubljanske OŠ 

 
3. DS za sistem kakovosti pri ASSLOŠ 

 Priprava gradiva: predlog MOL za financiranje vzpostavljanja sistemov kakovosti v 
ljubljanskih OŠ 

 

4. Seminar ZASSS+MIZŠ »Nadstandardne storitve OŠ –10.03.2014 
Moji zapiski: 
 nadstandard morajo starši (svet staršev) POTRDITI in ne zgolj "se seznaniti" (kot z LDN) 

 nadstandard - praksa nekaterih šol je "skrivanje v LDN" (to ni prav! - mora biti posebej - 
prej; LDN sept, nadstandard maj/junij),  

 nadstandard je vse, kar ni osnovni in razširjeni program (ne glede na to, ali je plačljivo ali 
ne)... npr. določen obseg šol v naravi in dodatnih poukov je pokritih in financiranih z MIZŠ 
kot razširjeni program - to še ni nadstandard 

 nadstandard je lahko namenjen celotni populaciji ali samo delu (npr. boljši učenci) 

 debata o nadstandardu je priložnost, da se predebatira stroške (in vire.... tudi sociala / 
sklad?) in vsebino (koga/kaj želimo/dovolimo "spustiti pred otroke") 

 nadstandard ni obvezen - posamezen otrok se ga lahko ne udeleži (če je to v okviru 
urnika, mora šola za ne-udeležence zagotoviti program) 

 program nadstandandarda naj zajema vsebino (VIZ cilji, oblika, metoda), 
izvajalec/kvalifikacije, datum/kraj (lahko okvirno), cena/plačnik, obveznost/alternativna 
dejavnost) 

 pri izvajanju nadstandarda morajo prisostvovati učitelji (brez posebnih plačil - v okviru 40-
urne delovne obveznosti / razporeditev delovnega časa) 

 
5. Udeležba na seji odbora ASSLOŠ, 20.03.2014 

a. Pregled in potrditev zapisnika 23. sestanka ASSLOŠ z dne 9. 10. 2013 
b. Poročilo o delu Odbora in delovnih skupin 
c. Posvetovanje in zasedanje Skupščine ZASSS, 29. marca 2014 
d. Vprašanje in pobude članov ASSLOŠ 

e. Razno (nova spletna stran www.asslos.si.) 
 

6. Udeležba na konferenci SIQ-KzP «MERJENJE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI – 

temelj doseganja zastavljenih ciljev “ 21.03.2014 
 

7. Udeležba na Posvetu in Skupščini ZASSS 29.03.2014 (Rakek) 
A. Posvet: SOUDELEŽBA STARŠEV V VZGOJNEM POSLANSTVU ŠOLE (“vzgojni 

načrt”)… gradivo / sklepi še v pripravi (www.zasss.si) 

B. Skupščina: 
a. Izvolitev delovnega predsedstva 
b. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 4. zasedanja 

http://www.asslos.si/


c. Poročilo o delu v preteklem obdobju 
d. Sprejem novega aktiva (severnoprimorski) 
e. Status članstva v EPA (iz “opazovalca” v “pridružen član”) 
f. Dejavnost Zveze v prihodnjem obdobju 
g. Pobude in vprašanja 
h. Razno 

 
8. Več sestankov z ravnateljem OŠ Vič  

 
9. Zbiranje vprašanj in pobud staršev za sejo in priprave na sejo 
 
 
Predlog sklepa: 
20140415-2-1 Svet staršev se je seznanil s poročilom predsednika sveta 
staršev in poročilom staršev v svetu šole. 
 
 

 


