Osnovna šola Franca Rozmana Staneta
Prušnikova 85
1210 Ljubljana – Šentvid
Svet staršev

LETNI PROGRAM DELA SVETA STARŠEV OŠ FRANCA ROZMANA STANETA
V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Svet staršev si bo v okviru svojih pristojnosti prizadeval za čim boljše delovanje šole kot celote.
Starše bomo spodbujali k aktivnemu sodelovanju pri dejavnostih šole in spodbujali kakovostno
komunikacijo med vsemi, ki nas šola združuje.
Glede na uspešno zastavljeno delo v preteklih letih bomo nadaljevali z naslednjimi stalnimi,
večletnimi nalogami:
• Izpeljali bomo nadomestne volitve predstavnikov staršev v svet zavoda ter predstavnika
v pritožbeno komisijo ;
• sodelovanje pri delu šolskega sklada in imenovanje novega upravnega odbora;
• spremljanje izvajanja Vzgojnega načrta in predlaganje izboljšav;
• spodbujanje vrednot varovanja okolja, sodelovanje pri dejavnostih šole s področja
ekološke osveščenosti ;
• sodelovanje v aktivu svetov staršev ljubljanskih OŠ in vseslovenskem aktivu ;
• pregledali bomo naša interna pravila in jih po potrebi posodobili ;
• trud za čim uspešnejše preprečevanje in reševanje primerov nestrpnosti in nasilja;
• spremljanje in sodelovanje na področju šolske prehrane;
• podpora prizadevanjem šole na področju zdravega življenjskega sloga ;
• okrepitev stikov z lokalno skupnostjo ;
• prizadevali so bomo za nadaljnje izboljšanje e-obveščanja na šoli ;
• prizadevanje za izboljšanje prometne varnosti tako v okolici šole kot tudi pri avtobusnih
prevozih.
Po potrebi bomo oblikovali delovne skupine za sprotno in uspešno obravnavo gornjih tem, kot
tudi za druga aktualna ali žgoča vprašanja.
Vsekakor pa bomo dejavni pri vseh rednih nalogah Sveta staršev, kot so podane v 1. in 8.
členu Pravil sveta staršev, kot na primer:
- obravnava pritožb, predlogov in vprašanj staršev;
- dejavno odzivanje na vse pobude naslovljene na Svet staršev;
- informiranje staršev preko predstavnikov oddelkov, elektronske pošte ter spletnih
strani šole.
Letni program je Svet staršev sprejel na svoji 3. redni seji dne 25. februarja 2020
Predsednik sveta staršev
Stanislav Rozman

