
 
OSNOVNA ŠOLA VIČ 
Abramova 26,  Ljubljana 
tel: 01 256-61-61 
http://www.osvic.si 
E-pošta: os.vic@guest.arnes.si 

                       
                         
                       Datum:  24.11.2017 
 
 
Za Svet Staršev 
 
 
DELO Z NADARJENIMI UČENCI:  
 
- Naknadno evidentiranje učencev 9. in 8. razredov je potekalo v mesecu oktobru 

2017. Trenutno poteka identifikacija – analiza testov za ugotavljanje nadarjenosti 
in ocenjevalnih lestvic  

 
- Izšel je Razpis za raziskovalne naloge. Oddana je bila ena predprijava v 9.r.  

 
- Učenci imajo možnost, da obiskujejo dodatni pouk ter izkazujejo svoje znanje na 

različnih tekmovanjih v in izven šole. 
 

- V okviru pouka poteka individualizacija in diferenciacija. 
 

- Na šoli poteka prostovoljno delo v obliki medvrstniške učne pomoči s strani 
učencev od 6. do 9. r 

 
- Za vse identificirane nadarjene učence od 5. do 9. razreda bo v času od 1.6.2018 

do 3.6.2018 organiziran Tabor na CŠOD Fara v dolini reke Kolpe.  
 

- Evidentiranje učencev 4. razredov in naknadno predlaganih drugih učencev od 5. 
do 7. r bo potekalo v januarju 2018. 

 
 
TEŽA ŠOLSKIH TORB:  
 
Problem težkih torbic je bil izpostavljen tudi na šolski skupnosti. Že drugi teden 
beležimo težo torbic nekaterih učencev od 6. – 9. r. Teža torbic se giblje povprečno 
nekje med 7kg in 8 kg.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osvic.si/
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UPORABA INTERNETNIH IN MOBILNIH APLIKACIJ:  
 
Glede na opažanja: 
- prekomerne rabe internetnih in drugih mobilnih aplikacij med učenci predmetne 
stopnje,  
- neustreznega povezovanja in medsebojnega izločanja med učenci preko aplikacije 
snapchat, 
- izvajanje neustreznih in tudi življenjsko nevarnih izzivov na aplikaciji snapchat,  
 
v šolski svetovalni službi predlagamo sledeče:  
 

- Vključitev v brezplačni 3-letni program VARNI INTERNET za generacijo 
sedanjih 3.razredov, s pričetkom v marcu 2018. (že oddana prijava na razpis) 
 

- Brezplačno predavanje za starše učencev predmetne stopnje »Mobilna 
družbena omrežja«, na izrednem roditeljskem sestanku dne, 4.1.2018 od 
16.00 – 17.00. Govorilne ure bodo potekale od 17.00 – 17.45. (že 
dogovorjeno) 

 
- Plačljive 45minutne delavnice za vse oddelke od 6. – 9. razreda.  

 
PONUDBA: Po ponudbi št. 170177 so nam v ekipi Varni internet ponudili 
izobraževalne programe za posamezne generacije po naslednjih cenah: 
Za učence 6. razreda (4 razredi, 25 učencev na razred) je končni znesek na učenca 
2,24€/h. 
Za učence 7. razreda (4 razredi, 25 učencev na razred) je končni znesek na učenca 
2,24€/h. 
Za učence 8. razreda (4 razredi, 25 učencev na razred) je končni znesek na učenca 
2,24€/h. 
Za učence 9. razreda (4 razredi, 25 učencev na razred) je končni znesek na učenca 
2,24€/h. 
 
SKUPNA CENA ZA PLAČILO OB UPOŠTEVANJU 30% POPUSTA IN 
BREZPLAČNIMI POTNIMI STROŠKI: 1.093,12 EUR.  
 
Predlagana vsebina:  
6.r – Pametno odločanje za spletno sporočanje 
7.r – Spletno nasilje 
8.r – Mobilna družbena omrežja 
9.r – Varna in odgovorna uporaba spleta 
 
 
Lepo vas pozdravljam,  
 
Za šolsko svetovalno službo:  
Urška Flerin, univ.dipl.psih.  
 
 
 
  


