
2.. seja sveta staršev dne 21. 11. 2018  
2d. točka: Poročilo ravnatelja 
 

 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 12. novembra smo izrekli pet pisnih vzgojnih opominov.  

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. 

 

 PRIZIDEK NA ABRAMOVI  

V mesecu novembru 2018 se bo začel graditi prizidek na Abramovi – dve učilnici, 

garderobi in požarno stopnišče, saj je razpis zaključen prav tako pa je izbran izvajalec.  

 

 TEČAJ SLEPEGA TIPKANJA 

V mesecu novembru 2018 se bo na šoli izvajal tečaj slepega tipkanja s strani centra 

za izobraževanje - Ceneta Štuparja.  

 

 TABORI IN ŠOLE V NARAVI 

Izpeljani so bili vsi tabori in letna šola v naravi v skladu z Letnim delovnim načrtom. 

 TEKMOVANJA  

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

Vič: 

- Šolsko tekmovanje iz znanja logike 218 učencev. 



- Državno tekmovanje za Zlato kuhalnico 3 učenci 

- Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 45 učencev 

- Šolsko tekmovanje iz angleščine za 8. razred 26 učencev 

- Šolsko tekmovanje v znanju tehnologij  za OŠ 15 učencev 

- Šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 16 učencev. 

- Državno tekmovanje iz znanja logike 10 učencev. 

- ACM Bober, šolsko tekmovanje iz računalniškega mišljenja 75 učencev (2. 

do 5. razred). 

- ACM Bober, šolsko tekmovanje iz računalniškega mišljenja   12 učencev (6. 

do 9. razred). 

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

- Tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred 40 učencev. 

- Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 3 učenci. 

 

- Ljubljansko prvenstvo v tenisu 9 učencev. 

- Državno šolsko prvenstvo v plavanju 12 učencev. 

- Plesna prireditev - Diham ples 12 učenk. 

- Državno tekmovanje v kolesarjenju 2 učenca. 

- Atletika 76 učencev. 

- Tekmovanje v malem nogometu 12 učencev. 

- Državno prvenstvo v atletiki 17 učenk. 

- Mestno prvenstvo v krosu 90 učencev. 

- Mestno prvenstvo v badmintonu 7 učencev. 

- Mestno prvenstvo v nogometu 8 učencev. 

- Ljubljanski maraton 76 učencev. 

 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

 

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


