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POROČILO 
O delovanju sveta staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid za šolsko leto 2017/2018 

 
 
Delovanje SSt: 
 
Svet staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid se je v šolskem letu 2017/2018 sestal na treh rednih 
sejah: 

• 1. redna seja 26.09.2017. 
• 2. redna seja 01.03.2018. 
• 3. redna seja 05.06.2018. 

 
Na rednih sejah je SSt obravnaval: 

• Zaključno poročilo za šolsko leto 2016/17. 
• Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18. 
• Spremembo Vzgojnega načrta in Pravila šolskega reda. 
• Poročilo o učnem uspehu in vzgojnem delu ob zaključku prvega redovalnega obdobja. 
• Podajanje soglasja k skupnim nabavnim cenam DZ in drugih učnih gradiv. 
• Seznanitev s predlogi o izvedbi razširjenega in nadstandardnega programa za šolsko leto 

2018/19. 
• Seznanitev s prispevki staršev pri izvedbi šolskega (obveznega, razširjenega in 

nadstandardnega), programa. 
• Razne ankete zadovoljstva. 
• Volitve dveh predstavnikov šole v Aktiv severnoprimorskih Osnovnih šol. 
• Potrjevanje nadomestnega člana s strani šole v izvršni odbor šolskega sklada. 
• Poročila predstavnika sveta zavoda, predstavnika šolskega sklada, predstavnika za 

prehrano, predstavnika Aktiva,.. 
• Aktualna vprašanja, pobude in predlogi. 

 
Izpostaviti velja, da se je SSt v tem šolskem letu spoprijel: 

• z izvedbo dveh splošnih stavk zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.  
• s pregledovanjem izpolnjenosti DZ ob zaključku prvega redovalnega obdobja in ob 

zaključku šolskega leta. 
• s predstavitvijo delovanja SSt na prvem roditeljskem sestanku za prvi razred. 
• s predstavitvijo organiziranosti staršev in delovanje sveta staršev na slavnostni seji pod 

vodstvom in organizacijo šolskega parlamenta. 
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