
2. seja sveta staršev dne 25. 11. 2015 

2 b. točka: Poročilo ravnatelja o delu med sejama  

 

1. VZGOJNA PROBLEMATIKA 

Skozi celotni vzgojno-izobraževalni proces dajemo velik poudarek preventivi vzgojne 

problematike. Redno spremljamo in beležimo pojave vzgojne problematike, manjše spore 

rešujemo sproti. Učitelji se v okviru razrednih ur redno pogovarjajo z učenci, svetovalna 

služba zaznane težave rešuje sproti. 

V mesecu oktobru smo uspešno rešili težavo s preprodajo raznih odtujenih predmetov na 

šoli, odkrili in sankcionirali kajenje elektronskih cigaret v sanitarijah, dva učenca pa smo na 

podlagi izrečenih vzgojnih ukrepov prešolali. 

Pozivam vse starše, da morebitne zaznane kršitve sproti prijavijo. 

Z mesecem novembrom so vse garderobne omarice na Abramovi pod video nadzorom. 

V tekočem mesecu ne beležimo odtujevanja predmetov. Učiteljici mediatorki dvakrat 

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

medsebojni komunikaciji, reševanje sporov). 

 

2. VZGOJNI NAČRT 

V začetku meseca novembra 2015 sem imel sestanek s staršema, ki sta bila na Svetu 

staršev OŠ Vič določena za obravnavo vzgojnega načrta. V osnutek smo dodali natančne 

postopke reševanja prekrškov. Osnutek pregleduje svetovalna služba. 

 

3. RAZVOJNI NAČRT 

V mesecu  novembru 2015 sva s predstavnikom, ki je bil na svetu staršev predlagan za 

področje razvojnega načrta pregledala osnutek dokumenta. 

Razvojni načrt sledi že zapisanim vrednotam in bo razdelan po ciljih, ki bodo pokrivala 

naslednja področja: varna šola, učinkovita šola, motivirana šola, odgovorna šola,  šola 

zadovoljnih učiteljev in telesno dejavna - gibalna šola. 

 

4. ŠOLSKI SKLAD 

Člani novega šolskega sklada so se v tekočem  šolskem letu srečali dvakrat. Program dela in 

vse aktivnosti bodo v začetku meseca decembra objavljene na spletni strani šole. Na seji 

sveta staršev jih bo predstavil predsednik Šolskega sklada OŠ Vič gospod Saša Keleman. 



5. KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZOGJE IN IZOBRAŽEVANJA (KzP)  
 
Z mesecem novembrom 2015 se je začela notranja presoja skupine KzP. Postopek presoje 

vključuje različna področja. V začetku meseca decembra 2015, se bo na šoli izvajala zunanja 

presoja za obnovitev certifikata SIQ. 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

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

  

 

 

 

 

 

 

 


