
2. seja sveta staršev dne 12. 02. 2020  
2 c. točka: Poročilo ravnatelja o delu med sejama   
 
 

 VZGOJNA PROBLEMATIKA 
 
Na dan 31.1.2020,  je bilo na šoli 1000 učencev, v enakem obdobju leta 2019 je bilo 
na šoli 966 učencev. 
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 konca meseca januarja 2020, smo 17 učencem izrekli pisne vzgojne opomine. 
 

 TEKMOVANJA 
 
Za nami je kar nekaj šolskih tekmovanj iz znanja, športa in umetnosti kjer so sodelovali 
učenci OŠ Vič: 
 

Tekmovanja iz znanja 

Šolsko tekmovanje iz znanja logike 

Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

Tekmovanje iz znanja biologije za OŠ za Proteusovo priznanje 

Državno tekmovanje iz znanja logike 

Šolsko tekmovanje iz angleščine za 8. razred 

Šolsko tekmovanje v znanju tehnologij  za 8. in 9. razred 

Šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 

Šolsko tekmovanje iz angleščine za 9. razred 

Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

Državno tekmovanje iz znanja angleščine 

Državno tekmovanje iz znanja biologije za OŠ za Proteusovo priznanje 

Šolsko tekmovanje učencev iz znanja zgodovine – OŠ 

Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike 

Šolsko tekmovanje iz znanja geografije 

Regijsko tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.raz. 

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja 

Državno tekmovanje iz razvedrilne matematike 

Regijsko tekmovanje učencev iz znanja zgodovine 

 

Športna tekmovanja 

Državno tekmovanje v plavanju 

Prvenstvo OŠ v tenisu 

Državno prvenstvo v kolesarstvu 

Mestno prvenstvo – atletika 

Mestno prvenstvo v krosu 

Finale v odbojki na mivki 



Tekmovanje v malem nogometu 

Ljubljansko prvenstvo v badmintonu 

Mestno polfinale v malem nogometu 

Polfinalno državno prvenstvo v akrobatiki 

Tekmovanje v malem nogometu 

Finale v akrobatiki 

Odbojka 

Mestno prvenstvo v dvoranski atletiki 

Finale dvoranske atletike 

 
 

 VPIS PRVOŠOLCEV  
 
11. in 12. februarja 2020, je vpis prvošolcev. Iz aplikacije Sokol je razvidno, da bomo 
v prihodnjem šolskem letu imeli 97 prvošolcev, kar pomeni štiri nove oddelke.  
 

 ZIMSKI VEČERNI POHOD 
 
Tudi letošnje šolsko leto so konec meseca januarja učitelji skupaj z učenci in starši 
izpeljali zimski večerni pohod na Rožnik.  
 

 ŠOLE V NARAVI IN TABORI 
 
Do sedaj smo skladno z Letnim delovnim načrtom OŠ Vič izvedli letno šolo v naravi na 
Debelem rtiču, zimsko šolo v naravi na Mariborskem Pohorju, plavalni tečaj za 3. 
razred, naravoslovni tabor za 7. in 9. razred v Kranjski Gori, en oddelek 3. razreda pa 
je šel na tridnevni tabor v Dolenjo vas pri Čatežu.  
 
 
 
Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj OŠ Vič 
 
 
Predlog sklepa: Svet staršev OŠ Vič se je seznanil s poročilom ravnatelja. 


