(4a) POROČILO RAVNATELJA – SEPTEMBER 2016
Letošnje poletne počitnice smo bili na obeh šolah aktivni. Prebelili smo učilnice, opravili
manjša popravila, generalno počistili šoli.
S sredstvi Mol-a smo na Tržaški zamenjali okna na vzhodni strani šole v prvem in drugem
nadstropju, okna v jedilnici pa bomo zamenjali v naslednji fazi. Okoli otroškega igrišča je
narejen betonski rob, ki služi kot klop in je oblečen s tartanom. V zadnji fazi, ki bo naslednje
leto, pa se bo naredil še kotiček za najmlajše z letnim vrtom. Eno učilnico smo opremili z
novimi mizami in stoli.
Prav tako smo s sredstvi ustanovitelja na Abramovi položili nov pod v šolski avli in delno v
dveh učilnicah. V dveh učilnicah smo dobili tudi nove omare za šolske potrebščine in pet
garderobnih omaric. Na nogometnem igrišču smo dobili dva nova gola z mrežami in lovilno
mrežo za žoge.
E – učilnico smo preuredili v učilnico za pouk, saj so dodatni prostori nujno potrebni.
Okoli šole smo obžagali drevesa in pokosili travo.
Javno sem pohvalil ves tehnični kader saj so delo uspešno opravili.
Vsa večja popravila sproti beležimo in oddajamo zahtevke ustanovitelju.
OŠ Vič v letošnjem letu obiskuje 909 učencev, zato imamo težave s pomanjkanjem
prostora, prav tako pa imamo težave pri kosilih na Abramovi ob sredah in četrtkih saj skoraj
cela šola istočasno konča pouk.
PODALJŠANO BIVANJE
S strani MIZŠ smo dobili odobrenih 304 ure za podaljšano bivanje kar pomeni 12,16 deleža
delovnega mesta za 500 učencev, kar je veliko premalo. To pomeni, da posamezni
oddelek ne more imeti stalnega učitelja. Predvsem smo upoštevali dejstvo, da naj bi bil stalni
učitelj v oddelkih prvega razreda.
Hkrati moramo že zaposlene učitelje na šoli dodatno obremeniti – do 20% delovne obveze,
zato nekateri poučujejo tudi v podaljšanem bivanju.
PREVZEM UČENCEV IZ PB
Prevzemanje učencev v času podaljšanega bivanja: učitelji v podaljšanem bivanju imajo
seznam učencev prijavljenih v podaljšano bivanje in uro predvidenega odhoda iz šole, kar je
razvidno iz prijavnice v podaljšano bivanje. Ker zaradi različnih dejavnikov prihaja do
sprememb odhoda otrok domov, učitelji od staršev zahtevajo, da jim pisno sporočijo, kdaj gre
otrok sam domov. Pisna sporočila staršev se celo šolsko leto hranijo v šoli. Ko starši ali
pooblaščena oseba pride v šolo po otroka, to sporoči učitelju. Učitelji, ki nadomeščajo v
posameznem oddelku podaljšanega bivanja ne poznajo vseh otrok in staršev, zato starši
pridejo do učitelja, le ta pa otroka prečrta s seznama in si dopiše kdaj je odšel iz šole in v
čigavem spremstvu. Predvsem pa upoštevamo tudi Zakon o pravilih cestnega prometa
(ZPrCP), Uradni list RS, št. 109/2010, z dne 30. 12. 2010.

ŠOLA V NARAVI IN NARAVOSLOVNI TABORI
Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali
več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo šola v tem času
organizira primerljive dejavnosti na šoli.
S strani MIZŠ je subvencionirana zgolj letna šola v naravi za učence 5. razreda.
Druženje na taboru je edinstvena priložnost, da se učitelji in učenci spoznajo pri drugačnih
oblikah dela – bolj neformalnih, spletejo se nova prijateljstva med sošolci. Prav s tem
namenom smo letošnje šolsko leto organizirali tabore za učence v drugem, četrtem, petem
sedmem in osmem razredu.
Učenci šestega razreda pa imajo zimsko šolo v naravi.
VALETA
Prisotni starši na roditeljskem sestanku učencev devetih razredov, so bili obveščeni o
možnosti prireditve valete na šoli ali zunaj nje. Izpeljana je bila anketa med starši. Po
pregledu vseh prejetih prijavnic, bo letošnja valeta v Cankarjevem domu, saj se je za CD
odločilo 65 staršev, za šolo 8 staršev, trem staršem je vseeno, 10 staršev pa prijavnice ni
oddalo.
NPZ
V mesecu juniju 2016 smo RIC zaprosili za uradne rezultate NPZ-jev ljubljanskih šol, vendar
do danes odgovora še nismo prejeli. Tako je OŠ Vič v primerjavi z ostalimi šolami po
Sloveniji nad slovenskim povprečjem tako v 6. kot tudi v 9. razredu pri vseh treh predmetih.
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Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj
Predlog sklepa: Svet staršev OŠ Vič se je seznanil s poročilom ravnatelja

