
3. seja sveta staršev dne 20. 04. 2016  

2c. točka: Poročilo ravnatelja OŠ Vič o delu med sejama   

 

VZGOJNA PROBLEMATIKA 

 

Večjih vzgojnih težav na šoli ni. Manjše spore med učenci rešujemo sproti, še vedno pa dajemo 

zelo velik poudarek glede vzgojne problematike v okviru razrednih ur. Učiteljici mediatorki 

dvakrat tedensko izvajata mediacijo z učenci, ki imajo težave na vzgojnem področju (konflikte 

v medsebojni komunikaciji, reševanje sporov). 

 

TOŽBA STARŠEV ZOPER ŠOLO 

Na šolo smo prejeli tožbo zoper šolo z zahtevkom v višini 5.000 eur. Šlo je za dogodek, ki se 

je zgodil, 14. 1. 2016, ko se je na zimskem športnem dnevu  drsanje, ki ga je organizirala šola 

ponesrečila učenka. Očitano je bilo, da so učitelji opustili dolžni nadzor, zavarovalnica Tilia 

d.d., pri kateri imamo zavarovano tudi odgovornost učiteljev, pa je zahtevek zavrnila. 

 

PREOBLIKOVANJE SEDANJIH DRUGIH RAZREDOV 

 

Ob pregledu števila učencev, ki bodo obiskovali 3. razred v šolskem letu 2016/17 smo ugotovili, 

da se zaradi izpisa učencev, število zniža in pade pod normativ za pet oddelkov. Preoblikovanje 

oddelkov je nujno potrebno. Preoblikovanje oddelkov je strokovno delo šolske svetovalne 

službe. Pri preoblikovanju je upoštevanih več kriterijev, katere je potrebno upoštevati (npr. 

uravnoteženost po spolu, pozicija učenca v skupini, učna uspešnost, število učencev, ki 

potrebujejo dodatno strokovno pomoč, ...). 

 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

 

V mesecu aprilu smo na pobudo Slovenske filantropije smo uspešno izpeljali akcijo – Dan za  

spremembe. Na šoli opravlja obvezno študijsko prakso veliko število študentov iz različnih 

fakultet. V sodelovanju z OVVZS mesta Ljubljana smo uspešno zaključili 8. literarni natečaj 

Moja rodna domovina. Učenci se udeležujejo še zadnjih državnih tekmovanj na različnih 

področij. Do sedaj smo izpeljali vse načrtovane dneve dejavnosti, po LDN. Nerealiziran je 

jesenski športni dan za zadnjo triado. Po zaključenem vpisu otrok v 1. razred za šolsko leto 

2016/17 ugotavljam, da bomo glede na število vpisanih oblikovali 5 oddelkov. 

 

 

ANKETA ZA STARŠE O ZADOVOLJSTVU STARŠEV Z OŠ VIČ 

 

Anketa za starše se je v tem tednu zaključila. Anketo je izpolnilo dobrih 25 odstotkov staršev.  

Rezultate ankete bomo predstavili na naslednji seji. 

 

 

 



RAZVOJNI NAČRT, VZGOJNI NAČRT 

 

Na željo nekaterih staršev posredujem dosedanja osnutka RN in VN. 

 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

 

Predlog sklepa: Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


