
3. seja sveta staršev dne 24. 02. 2016  

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

 

VZGOJNA PROBLEMATIKA 

Vzgojne problematike je po prešolanju nekaterih učencev občutno manj. 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 18.600 EUR. Šlo je za dogodek, ki 

se je zgodil 31.1. 2013, ko se je na športnem dnevu, ki ga je organizirala šola ponesrečil učenec. 

Očitano je bilo, da so učitelji opustili dolžni nadzor, vendar smo dokazali, da temu ni bilo tako 

zato je zavarovalnica Tilia d.d., pri kateri imamo zavarovano tudi odgovornost učiteljev, 

zahtevek zavrnila. 

PREDAVANJA STARŠEV PRI POUKU 

V mesecu februarju je na povabilo učiteljice četrtega razreda prišla učencem predavati mama, 

ki ima tudi učenca na naši šoli. Gospa je humanitarna delavka, ki je bila prisotna na kriznih 

žariščih po svetu in je v okviru predmeta družba – otrokove pravice,  predstavila delo z begunci 

glede kršenja otrokovih pravic. Učiteljici sta bili v času predavanja nenehno prisotni. Nekatere 

starše je zmotilo to, da o tem niso bili vnaprej obveščeni, da so učenci med predavnjem zapeli 

pesmico v arabskem jeziku ter da so na tablo zapisali poved v arabskem jeziku – (bilo je 

predstavljeno zgolj kot zanimivost, saj je zapis besed iz leve proti desni). O predstavitvi se je 

pisalo po spletnem omrežju  Twitter, kar je zasledil novinar častnika Reporter, ki je na šolo 

naslovil vprašanja. Prav tako je pojasnilo o zadevi bilo potrebno posredovati na MIZŠ. Staršem 

je bilo obrazloženo, da ni šlo za nobeno aktivistično delo ali propagando, temveč je šlo zgolj za 

predavanje na temo otrokovih pravic. Enako obrazložitev jim je podala tudi razredničarka na 

roditeljskem sestanku. Vsi skupaj smo prišli do zaključka, da je bila reakcija nekaterih staršev 

prenagla ter, da je vedno potrebno najprej po razlago k učitelju pri katerem se stvari zgodijo 

oziroma dogajajo, v izogib dodatnim nadaljnjim zapletom. 

RAZVOJNI NAČRT 

Osnutek dokumenta je v fazi pregledovanja in gre v obravnavo na učiteljski zbor. 

 

 



 

VZGOJNI NAČRT 

V mesecu novembru 2015 smo imeli sestanek s starši, ki so bili na Svetu staršev OŠ Vič 

določeni za obravnavo vzgojnega načrta.Na sestanku so bile podane pripombe. Osnutek 

vzgojnega načrta je narejen. Pregledala ga je tudi svetovalna služba, sedaj pa gre v obravnavo 

na učiteljski zbor. 

ŠOLSKI SKLAD 

Člani šolskega sklada se srečujejo po potrebi. Vse aktivnosti bo na seji sveta staršev predstavil 

predsednik Šolskega sklada OŠ Vič gospod Saša Keleman. 

PREDAVANJA ZA STARŠE 

V okviru roditeljskih sestankov so razredniki starše pozvali, da naj predlagajo teme za predavaje 

za starše. Do sedaj smo prejeli nekaj pobud tako, da jih bomo staršem ponudili v naslednjem 

šolskem letu.   

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

 

PREDLOG SKLEPA:  SKLEP 20160224-2: Sveta staršev se je seznanil s poročilom 

ravnatelja.  

  

 

 

  

 

 

 

 


