
RAVNATELJEM CELJSKIH OSNOVNIH ŠOL      15.6.2015 
 
ZADEVA: Seznanitev z ustanovitvijo Aktiva Svetov staršev osnovnih šol celjske regije 
 
Spoštovani! 
 

»Vzgoja otrok je znamenje upanja in zaupanja. Upanja v prihodnost in zaupanja v vrednote, 
ki jih odrasli posredujemo novi generaciji. Poštenje, spoštovanje sebe, drugih in drugačnih, 
znanje in pravičnost so vrednote, za katere si želimo, da bi v življenju vodile tudi naše otroke.   
 
Vzgoja otrok je vse kaj več kot le pridobivanje izobrazbe. Starši sprejemamo svojo naravno in 
ustavno dolžnost ter pravico vzgajati in izobraževati svoje otroke, vendar je za to nujna 
udeležba šole in širše družbe. Izražamo spoštovanje do vseh udeležencev vzgoje naših otrok in 
se zavedamo pomembnosti sodelovanja z učitelji, ravnatelji, s strokovnjaki in predstavniki 
države in družbe. 
 
Kakovostna šola mora temeljiti na sodelovanju učiteljev, učencev in staršev. Ravno tako je 
lahko kakovostno vzgojno okolje le plod sodelovanja med strokovnimi delavci, predstavniki 
šolskih oblasti in starši, zato želimo soustvarjati šolski prostor, v katerem bomo skupaj rasli v   
znanju, spoštovanju in sodelovanju. » 
(iz Ustanovne listine Zveze svetov staršev Slovenije) 
 

V želji, da skupaj soustanavljamo šolski prostor tudi v Celju, smo starši celjske regije dne 
27.5.2015 ustanovili Aktiv Svetov staršev osnovnih šol celjske regije. Ni ustanovljen z 
namenom kritike vam ravnateljem. Ni ustanovljen z namenom poseganja v vaše delo, vaše 
znanje in vaše poslanstvo. In niti ni ustanovljen z namenom prinašanja razprtij in nesoglasij v 
odnos starš -učitelj. Ustanovljen je z namenom partnerskega odnosa med starši in šolo na 
vseh ravneh. Prepričani smo, da potencial starševske energije, ki jo napaja ljubezen do otrok, 
lahko dobro izkoristite tudi vi. S našo izmenjavo izkušenj, s skupnim delo in spoznavanjem ter 
uveljavljanjem dobre prakse lahko skupaj pripomoremo k izpopolnitvi poslanstva in pripravi 
naših otrok na jutrišnji dan! 
 
V mesecu oktobru pripravljamo predstavitveni sestanek Aktiva, kjer upamo, da se bomo tudi 
medsebojno spoznali.  
 

Otroci so del družinskega in del šolskega sistema. Ko 

pridejo v šolo, prinašajo s seboj tudi 

svojo družino, in ko odhajajo domov, odnašajo s seboj 

šolo, probleme in radosti šolskega 

življenja! 
 

Želimo vam lepe počitnice! 
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