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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. Od meseca aprila je bilo učencem izrečeno 13 vzgojnih 

opominov. Prvi vzgojni opomin je prejelo 8 učencev, drugi vzgojni opomin 4 učenci  in tretji 

vzgojni opomin 1 učenec. Učenki, ki je prejela tretji vzgojni opomin, sledi prešolanje na drugo 

osnovno šolo. 

Kljub temu, pozivam vse starše, da morebitne zaznane kršitve sproti prijavijo. 

 

DELOVNI ZVEZKI 

Na februarski seji Sveta staršev OŠ Vič sem predstavil skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in 

ostalih učnih gradiv. Tako je skupna nabavna cena za šolsko leto 2015/16 na OŠ Vič brez 

upoštevanja NIT in TIT 607,00 eur, z gradivom NIT in TIT pa 676,50 eur, kar je za 33,10 eurov 

manj kot preteklo šolsko leto. Primerjave so v prilogi. 

 

RAZVOJNI NAČRT 

V začetku meseca julija se bo na širšem sestanku srečala skupina KzP OŠ Vič, ga. Tatjana Žagar in 

predsednik Sveta staršev OŠ Vič z namenom, da se dogovorimo o novem strateškem dokumentu - 

razvojnem načrtu. 

  

PROMETNA UREDITEV 

Na Tržaški so s stani OGDP- MOL odstranili moteče drevo pred uvozom v šolo, znižali pločnik 

med šolo in Gimnazijo Vič in postavili stebričke tako, da se učenci po pločniku lahko varneje 

sprehajajo. Prav tako na pobudo MOL dvigujemo zapornico na Tržaški po 15 uri in s tem 

omogočamo nemoteno parkiranje vozil in prevzem učencev na šolskem parkirišču. 

 V sredo, 27. 5. 2015 nas je obiskal gospod župan, ki je prišel pogledat šolsko igrišče na Tržaški. 

Glede na stanje, ki ga imamo na igrišču nam je zagotovil, da bomo letos nadaljevali z drugo fazo 

obnove igrišča in sicer bomo uredili kotiček za najmlajše, ki je poleg nogometnega igrišča.  

 

INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2015/2016 

V petek bodo učenci seznanjeni z naborom interesnih dejavnosti v šolskem letu 2015/2016. Prejeli 

bodo tudi prijavnice, ki naj jih vrnejo razrednikom do petka, 12.6.2015. 



Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

Ljubljana, 2. 6. 2015 

 

Predlog sklepa 2015-0610-02c: Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja. 

 


