
 
4. seja sveta staršev dne 18. 04. 2017  
2 c. točka: Poročilo ravnatelja o delu med sejama  

 

1. VZGOJNA PROBLEMATIKA 

Na šoli posvečamo velik poudarek na 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 času 
od januarja 2017 do aprila 2017, smo osmim učencem izrekli vzgojni opomin. 
 

2. PROSTOR ZA SHRANJEVANJE SKIROJEV 

Na šoli na Tržaški smo naredili stojala za skiroje, da jih lahko učenci varno parkirajo.  
Pozivam vse starše, da otroke opozorijo naj obvezno nosijo zaščitne čelade in upoštevajo 
prometne predpise. Prav tako veljajo enaka pravila za kolesarje. 
 

3. TEKMOVANJA V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 

Od zadnje seje staršev v letošnjem šolskem letu do danes so bila izpeljana naslednja tekmovanja: 

 Šolsko tekmovanje iz francoščine (6 učencev) 

 Šolsko tekmovanje v znanju Vesele šole (22 učencev) 

 Tekmovanje iz fizike (34 učencev) 

 Angleška bralna značka - EPI READING BADGE (159 učencev) 

 Matematično tekmovanje (18 učencev se je uvrstilo na državno tekmovanje) 

 Cankarjevo tekmovanje - Mehurčki za I. triadno 

 Regijsko tekmovanje iz znanja zgodovine  (11 učencev) 

 Področno tekmovanje iz fizike (7 učencev) 

 Državno tekmovanje iz znanja kemije (16 učencev) 

 Državno tekmovanje iz francoščine, OŠ Trzin (1 učenka) 

 Državno tekmovanje iz fizike (2 učenca) 

 Državno tekmovanje Vesela šola (8 učencev) 

 Regijsko tekmovanje iz znanja konstruktorstva in tehnologije obdelav gradiv (7 učencev). 

 

4. DVODNEVNI TABOR ZA NADARJENE UČENCE 

V mesecu maju 2017, bo šola izvedla dvodnevni tabor za nadarjene učence od 5. do 9. razreda. 
Prijavljenih je 19 učencev. Psihologinja Maruša Majhen je pripravila program dela za nadarjene 
učence  za šolsko leto 2017/18. 
 

5. ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV V ŠOLSKEM LETU 2017/18 

V naslednjem šolskem letu je predvideno 39 rednih oddelkov in 934 učencev kar pomeni, da bomo 
imeli 24 učencev več kot letošnje šolsko leto. 
 

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


