
POROČILO RAVNATELJA – NOVEMBER 2017 

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.  

Do 22. novembra smo trem učencem izrekli pisni vzgojni opomin, trije učenci pa imajo 

pogojni status športnika. 

Pozivam vse starše, da morebitne zaznane kršitve sproti prijavijo. 

VESELI DECEMBER 

Pred nami je mesec december. Vse starše opozarjam naj se s svojimi otroki pogovorijo o 

nevarnosti pirotehniških izdelkov. Prav tako bomo tudi v šoli izvedli preventivno 

izobraževanje na to temo. 

VARNI INTERNET 

Glede na dogodke, ki so se dogajali na predmetni stopnji v zvezi s povezovanjem med učenci 

med seboj preko Snapchata – mobilna aplikacija, smo se odločili, da pristopimo k dodatnem 

izobraževanju glede uporabe varnega interneta za učence in starše.  

Ker je to dodatno izobraževanje in ni bilo planirano v LDN-ju, bo samo izobraževanje 

potrebno plačati. 

Prav tako bo predvidoma v začetku novega leta predavanje za učence osmih in devetih 

razredov na temo zasvojenost z škodljivimi substancami.  

ENERGETSKA OBNOVA TRŽAŠKE 

V letošnjem šolskem letu smo pričeli z energetsko obnovo na šole Tržaški. Obnova notranjih 

prostorov je v zaključni fazi, zunanjima fasada je dodatno izolirana, končna zaključna dela v 

kuhinji in na zunanjem parkirišču pa bodo zaključena predvidoma v prvi polovici meseca 

decembra 2017. 

Zunanje otroško igrišče pa bo v uporabi v začetku naslednjega meseca.  

 

 

 

 



KZP  

 

V letošnjem letu smo skladno s planom izvedli notranjo presojo KzP – kakovost za 

prihodnost, po določenih zahtevanih segmentih. Postopek presoje je vključeval različna 

področja. V mesecu novembru 2017 pa je bila izvedena zunanja presoja. OŠ Vič je uspešno 

pridobila certifikat SIQ – KzP. 

 

TEKMOVANJA  

Za nami je kar nekaj šolskih tekmovanj iz znanja in športa kjer so sodelovali učenci OŠ Vič. 

Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki  36 učencev 

Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 63 učencev. 

Šolsko tekmovanje iz angleščine za 8. razred 25 učencev. 

Šolsko tekmovanje v znanju tehnologij  za OŠ (8., 9. raz) 15 učencev.  

Šolsko tekmovanje iz znanja nemščine za 9. razred 3 učenci. 

Šolsko tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje 16 učencev. 

Tekmovanje Bober se je udeležilo 82 učencev. 

Državno tekmovanje iz znanja logike 10 učencev. 

Državno tekmovanje v razvedrilni matematiki 3 učenci. 

Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 3 učenci. 

Državno tekmovanje iz znanja tehnologij 5 učencev. 

Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 8. razred 3 učenci. 

 

Tekmovanje v malem nogometu – 8 

Državno prvenstvo v atletiki – 17 

Mestno prvenstvo v badmintonu – 10 

Mestno prvenstvo v krosu – 86 

Tekmovanje med dvema ognjema – 14 

Mestno prvenstvo v odbojki – 9 

Ljubljanski maraton – 92 

 

 

 

 



Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

 

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

  

 


