K2 -a) POROČILO RAVNATELJA – FEBRUAR 2015
CERTIFIKAT KZP
OŠ Vič je konec decembra 2014 pridobila model Kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja
(KzP), ki je zasnovan kot celovito in sistematično spremljanje in vodenje kakovosti v posamezni
vzgojno izobraževalni organizaciji. Več o modelu KzP si lahko preberete na spletni strani OŠ Vič.
Tako smo dosegli cilj, ki smo ga zapisali tudi v LDN za tekoče šolsko leto.

DELOVNI ZVEZKI
Iz rezultatov analize stroškov delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/15, ki so zajeti v Okrožnici
ZASSS (http://www.zasss.si/documents/Okroznica-2014-2.pdf) je razvidno, da je OŠ Vič po skupni
vrednosti delovnih zvezkov še vedno nad povprečjem države. V anketi na so na vseh šolah cene brez
naravoslovja in tehnike za 4. r, ter tehnike in tehnologije od 6. do 8. r. Za šolsko leto 2015/16 bodo
cene delovnih zvezkov na OŠ Vič brez upoštevanja NIT in TIT 607,00 eur, z gradivom NIT in TIT
pa 676,50 eur. Primerjave so v prilogi.
VIŠKI ŽABJI TEK
Letošnji Viški žabji tek smo izpeljali kljub slabemu vremenu. Žal so se pri teku poškodovali dve
učenki in tako je prišlo do tožbe. Prvi odškodninski zahtevek je 12.600,10 evrov za katerega je
Zavarovalnica Tilia d. d. pri kateri imamo zavarovane vse premoženjske škode že podala mnenje, da
šola ni odgovorna za nastalo škodo, drugi odškodninski zahtevek pa je 6000,00 evrov, ki pa je še v
postopku. Zaradi zapletov na letošnjem Viškem žabjem teku bomo resno razmisli, da se le ta v bodoče
ne izvaja več. Finančni stroški prireditve so zelo visoki, namen prireditve, ki je bil sprva mišljen kot
povezovanje s sostanovalci pa tega ne dosega.
ZIMSKI POHOD NA ROŽNIK
V petek 6. 2. 2015 smo se učenci, starši in učitelji zbrali v Mostecu in se podali na nočni pohod čez
našo znamenito ljubljansko vzpetino. Glede na večje število udeležencev kot lani pričakujem, da bo
pohod postal tradicija in bomo s tem nadomestili druženje na Viškem žabjem teku.
OBVEŠČANJE STARŠEV
Za nujne primere sta na voljo mobilna šolska telefona št. 041 223 923 za Tržaško, mobilni telefon za
Abramovo pa je 041 221 611. Obe mobilni številki sta dosegljivi od 7:30 do 20:00 in sta objavljeni
tudi na spletni strani OŠ Vič. V izrednih primerih bo šola poslala tudi SMS obvestilo.

INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
V mesecu decembru 2014 smo dobili s strani Inšpektorata RS za šolstvo in šport obvestilo, da je bila
podana prijava zaradi nepravilne razrešitve predstavnice staršev v Svetu šole OŠ Vič. Inšpekcijski
postopek še poteka. Prav tako poteka tudi inšpekcijski postopek za pedagoška delavca.

RAZPIS ZA POSTOPNO UVAJANJE 1. TUJEGA JEZIKA V 2. RAZRED
OŠ Vič kandidirala na javnem razpisu za vključitev osnovnih šol v postopno uvajanje prvega tujega
jezika v 2. razred osnovne šole v šolskem letu 2015/2016. Upam, da bomo uspešni.

ODPRTO KODNI PROGRAMI
MIZŠ na vseh slovenskih šolah ponuja brezplačni operacijski sistem WINDOWS in OFFICE paket
(word, excel, power point, …), učenci OŠ Vič pa imajo na voljo vse naštete programe za uporabo na
šoli, prav tako pa jih tudi seznanjamo z brezplačnimi odprto kodnimi sistemi (OPEN OFFICE in
LIBRE OFFICE) – za domačo uporabo.

VZGOJNA PROBLEMATIKA
Skozi celotni vzgojno-izobraževalni proces dajemo velik poudarek preventivi vzgojne problematike.
Redno spremljamo pojave vzgojne problematike, manjše spore rešujemo sproti. V tem šolskem letu
ni bilo večjih kršitev. Učitelji se v okviru razrednih ur redno pogovarjajo z učenci, svetovalna služba
zaznane težave rešuje sproti. V času drugega sklica roditeljskih sestankov je potekalo izobraževanje
za starše od 1. do 9. razreda. Teme predavanj so bile prilagojene različnim starostnim stopnjam.
Kljub temu, pozivam vse starše, da morebitne zaznane kršitve sproti prijavijo.
VZGOJNI NAČRT
V mesecu januarju 2015 smo se sestali s predstavniki staršev, ki so bili določeni za področje
vzgojnega načrta. Ponovno smo pregledali dosedanji vzgojni načrt. Dodatnih predlogov ni, zato bomo
šli v sprejem in potrditev obstoječega oz. dopolnjenega vzgojnega načrta. Tako za vzgojni kot tudi
razvojni načrt smo bili dogovorjeni, za sestanek mesecu decembru, vendar je na šoli potekala zunanja
in notranja presoja za pridobitev certifikata KzP. Oba dokumenta je potrebno sprejeti pred potrditvijo
novega LDN, zato ju ponovno pregledali in dopolnili v mesecu marcu.

PROMETNA UREDITEV
Na tem področju ni napredka. Predsednik Sveta OŠ Vič g. Franc Zalar se je sestal z gospodom
županom, mu omenil težave gleda prometa, vendar je dobil odgovor, da je za promet v na Abramovi
primerno poskrbljeno, za šolo na Tržaški pa se bo z gospodom županom ponovno sestal do ponedeljka

23. 2. 2015. O rezultatih sestanka boste obveščeni.

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj
Ljubljana, 12.2. 2015
Predlog sklepa: Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja.

