
3. seja sveta staršev dne 14. 02. 2018  

2. d točka: Poročilo ravnatelja – december 2017, januar 2018  

 

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 času od septembra 2017 do začetka februarja 2018 smo trinajstim učencem izrekli vzgojni 

opomin.  

 

ENERGETSKA OBNOVA TRŽAŠKE  

 

V letu 2017 je potekala energetska obnova šole na Tržaški v vrednosti 385.000 EVROV brez 

DDV. V okviru obnove so dodatno izolirali streho in vse stene na šoli, vse radiatorje opremili z 

termostatskimi ventili, zamenjali okna v kuhinji in na hodnikih, priključili toplotno črpalko, v 

učilnicah pa so zamenjali luči.  

 

TEKMOVANJA V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU  

 

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

 Državno tekmovanje iz biologije 7 učencev  

 Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine 44 učencev  

 Regijsko tekmovanje iz znanja zgodovine 6 učencev  

 Šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 53 učencev  

 Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 2 učenki  

 Šolsko tekmovanje iz znanja kemije 49 učencev  

 Območno tekmovanje iz znanja angleščine 5 učencev  

 Šolsko tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja 43 učencev  

 Šolsko tekmovanje iz francoščine 6 učencev.  

 

VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV  

 

Vpis šolskih novincev v prvi razred za šolsko leto 2018/19 je potekal v ponedeljek, 12. 2. 2018 in 

torek, 13. 2. 2017, od 8.00 do 12.00 ure in od 16.00 do 19.00 ure. Po podatkih MIZŠ je v šolskem 

okolišu OŠ Vič prijavljenih 163 bodočih prvošolcev, skupaj z lanskimi odlogi šolanja pa je 177 

učencev.  

 

FINANČNO STANJE  

 

Dolg staršev do šole do konca januarja 2018 je 30.693,82 EUR.  

Ko odštejemo vložene izvršbe, je dolg staršev do šole 15.160,64 EUR.  

Pozivam vse starše da obveznosti do šole redno poravnavajo, starši, ki pa imajo finančne težave 

pa naj se obrnejo na šolski sklad.  

 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj  

 

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


