
 
4. seja sveta staršev dne, 24. 4. 2019 
3. d. točka: Poročilo ravnatelja o delu med sejama  
  
 
1. VZGOJNA PROBLEMATIKA  
 
Glede vzgojne problematike redno spremljamo in beležimo pojave le te, manjše spore 
rešujemo sproti. Učitelji se v okviru razrednih ur redno pogovarjajo z učenci, svetovalna 
služba zaznane težave rešuje sproti.  
V času od zadnje seje sveta staršev – februarja 2019, do sredine aprila 2019 je bilo 
izrečenih 18 vzgojnih opominov. 
 
2. PRIZIDEK NA ABRAMOVI 

 
V torek, 9.4. 2019, je bil opravljen tehnični pregled učilnic s pomožnimi prostori. 
Potrebna so manjša popravila, vendar menim, da bomo uporabno dovoljenje pridobili 
konec meseca aprila 2019, nato bomo selili oddelek drugega razreda v novo učilnico.  

 
3. ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/20 
 
V naslednjem šolskem letu je predvideno 41 rednih oddelkov in 1015 učencev kar 
pomeni, da bomo imeli na šoli 45 učencev več kot letošnje šolsko leto.  
 
 
4. TEKMOVANJA V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU  
 
Od zadnje seje staršev v letošnjem šolskem letu do danes so bila izpeljana naslednja 
tekmovanja:  
 

- Regijsko tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.razreda (9 učencev) 
- Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja (52 učencev) 
- Regijsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (2 

učenca) 
- Državno tekmovanje - Razvedrilna matematika (4 učenci) 
- Šolsko tekmovanje iz znanja francoščine (6 učencev) 
- Regijsko tekmovanje učencev iz znanja zgodovine (9 učencev) 
- Šolsko tekmovanje  v znanju fizike za Stefanova priznanja (45 učencev) 
- Šolsko tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička (25 učencev) 
- Regijsko tekmovanje iz znanja geografije (9 učencev) 
- Državno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 
- Državno tekmovanje iz znanja nemščine za 9.razred (1 učenec) 
- Šolsko tekmovanje – Vesela šola 
- Regijsko tekmovanje  v znanju fizike za Stefanova priznanja (7 učencev) 
- Državno tekmovanje iz znanja zgodovine (1 učenec) 
- Državno tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.raz. (1 učenec) 
- Šolsko tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja (151 učencev 

od 6. do 9. razreda) 
- Državno tekmovanje iz francoščine (2 učenca) 
- Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja (9 učencev) 



- Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki (I. VIO) 
- Regijsko tekmovanje - Konstruktorstvo in tehnologija obdelav materialov (1 

učenec) 
- Državno tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja (2 učenca) 
- Državno tekmovanje - Vesela šola (11 učencev) 
- Državno tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja (22 učencev) 

 
 
5. TABORI IN ŠOLE V NARAVI 
 
Zimska šola v naravi za učence 6. razreda v mesecu februarju 2019 na Mariborskem 
Pohorju je bila uspešno izpeljana.  
Pred nami je še petdnevni tabor za učence 4. razreda v CŠOD Trilobit na Jesenicah 
in sicer v mesecu maju 2019 in dvodnevni tabor za nadarjene učence v mesecu juniju 
2019 v Kranjski Gori.  
 
 
Predlog sklepa: Svet staršev OŠ Vič se je seznanil s poročilom ravnatelja. 

 

 

 


