ZNAMO KOMUNICIRATI S STARŠI

INFORMACIJE ZA STARŠE

NAGOVOR RAVNATELJICE
Spoštovani starši! Pred nami je Protokol, ki smo ga poimenovali »Znamo komunicirati
s starši«. Njegov namen je graditi dobro komunikacijo med vami in šolo. V njem so
zapisane oblike in načini medsebojnega sodelovanja, ki se jih poslužujemo. Pomaga
naj nam na različnih področjih, npr. kadar si starši in učitelji ter drugi strokovni delavci
sporočamo zahtevne vsebine, pri seznanjanju z individualiziranimi programi ipd.
Želimo biti šola, v kateri starši čutite, da se lahko obrnete na nas ter da pri tem najdete
dobronamerne in zanesljive sogovornike.

PROTOKOL
Ker si vsi želimo najboljše za vašega otroka, si prizadevamo za to, da se med starši
in šolo oblikuje zdrav partnerski odnos. Uspešno sodelovanje in medsebojno
podporo bi radi dosegli z dobro komunikacijo. Starši ste pomemben člen v naši
medsebojni komunikaciji, zato si želimo vaših vprašanj, pripomb, razmišljanj in idej.
Z vami že vrsto let uspešno komuniciramo. Naše sodelovanje je dobro in doslej smo
tudi takrat, ko je prišlo do zapletenih situacij, z vašo pomočjo preskočili marsikatero
oviro. Pomembno je, da takšne situacije vedno rešujemo sproti in v trikotniku: starši –
učenec – učitelj. Ne glede na to, za kakšno oviro gre, je pri njenem reševanju
pomembna dobra komunikacija.

Pot k dobri komunikaciji vidimo predvsem:
•

v medsebojnem zaupanju,

•

v tem, da vemo, o čem se želimo pogovoriti,

•

v tem, da ohranjamo spoštljivo komunikacijo,

•

v tem, da poslušamo drug drugega.

Na naši šoli komuniciramo s starši na različne načine:
na roditeljskih sestankih,
na pogovornih urah z razrednikom ali s predmetnim učiteljem,
na mesečnih popoldanskih pogovornih urah,
preko elektronske pošte (na vašo elektronsko pošto bomo poskušali odgovoriti
čimprej, najkasneje pa v treh delovnih dneh),
preko telefonskih klicev: v nujnih primerih lahko starši pokličete katerega koli
strokovnega delavca v zbornico šole v dopoldanskem času oz. vodstvo šole
(ravnateljica, svetovalna služba) na naslednje telefonske številke:
-

04 506 14 18 - zbornica,

-

04 620 62 77 - dislocirana enota v gasilskem domu,

-

(04) 506 14 17, 041 461 507- svetovalna služba,

-

04 506 14 12 - ravnateljica.

Kličete nas lahko od ponedeljka do petka od 7:00 do 14.00 ure. Učitelji vam vrnejo klic,
takoj ko je to mogoče.
Poleg tega bodo za vas pomembne še naslednje informacije:
starši se lahko za pogovor javite tudi svetovalni službi in ravnateljici;
na voljo imate možnost sodelovanja s strokovnim centrom SCPI (Strokovni
center za podporo inkluziji), ki nudi strokovni posvet (supervizijo) oz. dodatno
pomoč

na

različnih

področjih

(avtizem,

logopedija,

pedopsihiatrija,

nevrofizioterapija, idr.); za podprobnosti pokličite svetovalno službo;
starši lahko sodelujete pri oblikovanju individualiziranega programa vašega
otroka;
za vse učence, ki potrebujejo razširjeno komunikacijo na šoli poteka mesečno
spremljanje;
na šoli deluje tudi klub staršev, kamor ste vljudno vabljeni.

Škofja Loka, september 2022

Pripravil tim za komunikacijo s starši

